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POVZETEK  

Diplomsko delo z naslovom Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju obravnava 

orientacijo, ki jo opredeljujemo kot sposobnost in vključuje dve pomembni besedi: sposobnost 

in znajti se. Kar pomeni imeti sposobnost, da se znajdemo na nepoznanem terenu. Orientacija 

je za nas zlasti pomembna, da vemo kje smo in kam moramo iti, da na izbrani poti pridemo do 

cilja. Otrok se z orientacijo sooča že s samim opazovanjem prostora in raziskovanjem tega. Tu 

so pomembne otrokove sposobnosti in spretnosti, ki so ključne pri razvoju prostorskih predstav. 

S poslušanjem navodil in premikanjem po prostoru se otrok uči orientacije v prostoru. Sprva se 

otrok orientacije uči na sebi, nato glede na druge osebe, tudi predmete, kasneje pa jo usvoji v 

prostoru in nazadnje na ploskvi.   

V empiričnem delu obravnavam štiri raziskovalne cilje. Namen prvega raziskovalnega cilja je 

raziskati razumevanje prostora oziroma njegovih zakonitosti pri otrocih starih 5–6 let. Po 

izvedeni dejavnosti opisa makete poti je razvidno, da otroci pojem orientacije razumejo, 

ubesediti oziroma razložiti njen pomen pa še ne znajo. Drugi cilj zajema raziskovanje napredka 

razumevanja in uporabljanja izrazov za opisovanje položaja predmetov v prostoru. Razvidno 

je, da otroci zelo skopo uporabljajo izraze za opisovanje makete mesta, nekateri otroci pa izraze 

tudi napačno uporabijo. Namen tretjega raziskovalnega cilja je seznaniti se s težavami, s 

katerimi se otroci srečujejo pri izdelovanju in branju makete. Opaziti je, da imajo otroci več 

težav s samim branjem maket kot z izdelovanjem teh. Zadnji raziskovalni cilj se nanaša na 

ugotavljanje otrokovega reprezentiranja prostora (topološko, evklidsko). Izkazalo se je, da 

večino otrok lahko uvrščamo na prehod na shematsko stopnjo – ploskovna risba, kar lahko 

interpretiramo, da gre za topološko razumevanje prostora z začetnimi značilnostmi evklidskega 

prostora).   

  

Ključne besede: orientacija, predšolski otrok, prostorska orientacija, orientacijske igre 

 

  



 

 

ABSTRACT  

My diploma thesis with the title Spatial Orientation in Preschool Education deals with 

orientation, which is defined as ability and includes two important terms: aptitude and a sense 

of location. It denotes having the ability to orientate yourself in unfamiliar terrain. Orientation 

is especially important for us to know where we are and where we need to go in order to reach 

our destination by means of our chosen path. The child faces orientation challenges already by 

just observing and exploring the space around him. For children, these are important abilities 

and skills, crucial in the development of spatial perception. By listening to directions and 

moving around the room, the child learns orientation in his surroundings. At first, the child 

learns orientation by positioning himself, then in relation to other persons and also objects. 

Later he learns orientation in space and finally on the plane.  

In the empirical part of my thesis, I address four research goals. The purpose of the first research 

objective is to investigate the understanding of space or its laws in children aged 5–6 years. 

After performing the activity of the description of the route model, it is evident that children 

understand the concept of orientation, but cannot yet verbally explain its meaning. The second 

objective is to investigate the progress of a child’s understanding and the use of terms to 

describe the position of objects in space. We can see that children use few terms to describe the 

layout of the site, some children also misuse the terms. The purpose of the third research 

objective is to become acquainted with the difficulties that children face in making and reading 

a model. It is observed that children have more difficulty reading the models themselves than 

making them. The last research objective is to determine the child's representation of space 

(topological, Euclidean). It turns out that most children can be classified as transitioning to a 

schematic stage - plot drawing, which can be interpreted as a topological understanding of space 

with the initial characteristics of Euclidean space).  

  

Keywords: orientation, pre-school child, spatial orientation, orientation games 
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I   UVOD  

Z orientacijo se otroci srečajo v vrtcu že na vsakem koraku, vse od spontanih dejavnosti do 

načrtovanih (štetje otrok, postavljanje ležalnikov, igra v peskovniku, priprava na kosilo – 

deljenje pribora, postavitev tega, razvrščanje igrač …).   

Otrok s svojo radovednostjo raziskuje prostor, se orientira v njem. Najprej glede na sebe, nato 

gleda na druge osebe, tudi predmete, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti 

in osebami (Hodnik Čadež, 2002). Pri tem je pomembno izražanje odraslih, saj se otrok 

orientacijskih izrazov ne more naučiti sam od sebe, ampak smo pri tem ključnega pomena 

odrasli (Kroflič, idr. 2001).  

Diplomsko delo obravnava orientacijo v prostoru v predšolskem obdobju, saj želim priti do 

ugotovitev o razlikah, napredku o otrokovem predznanju na področju orientacije pred in po 

izvedenem projektu. Predvsem me zanima prikazovanje razumevanja prostora pri predšolskih 

otrocih, starih 5–6 let.   

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del vključuje opredelitev 

in vrste orientacij, pripomočke, ki pripomorejo k lažjemu doseganju ciljev poti. Poudarek 

teoretičnega dela je predvsem v prostorskih predstavah pri predšolskem otroku, njegovih 

zmožnostih orientiranja v okolju, določevanju lege in smeri predmetom, srečevanju s težavami 

pri predstavljanju prostorskih odnosov na ploskvi, z risbo.   

Otrok prostora ne prikazuje vedno na risbi kot ga vidi, saj si ustvarja prostor po svoji miselni 

predstavi. Pri otroku uvrščamo razvoj prostorskih predstav v tri kategorije: topološko, 

projektivno in evklidsko. Otrokovo risbo prepoznamo po načelih, ki določajo vsako izmed treh 

kategorij. Zanima me povezava med otrokovo predstavljivostjo orientacije v prostoru in 

ploskvijo (risbo), na kateri je predstavil določene vidike prostora – lega, razmerja, oblike. Prvo 

načelo je ločevanje, ki prikazuje vse, kar je znotraj nečesa … Drugo načelo je načelo bližine, 

kar pomeni, da otrok predmete, ki so v realnosti blizu, tako tudi nariše. Pri tem mu je 

nepomembna velikost predmetov. Otrokova raba je njegov prikaz prostora in pokaže, na kateri 

izmed ravni je otrok. Poznamo načeli topološkega in evklidskega prostora. Za topološko stopnjo 

je značilno risanje enostavnih shem, ki so razporejene na listu brez kakršnega koli reda, smisla. 

Sem sodijo otroci v starosti od 3–6 let. Za prvine evklidskega prostora pa so značilne sheme z 

več dogajanja, z večjo povezanostjo elementov. Otrok vnaša na risbo ustrezne oblike, razmerja, 

risanje predmetov v različnih perspektivah (Marjanovič Umek, 2009).  
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Empirični del opisuje in analizira dejavnosti s področja orientacije v prostoru pri otrocih starih 

5–6 let. S pomočjo izvedenih dejavnosti v skupini, analizo in s pridobljenimi ugotovitvami sem 

prišla do raziskovalnih ciljev, s katerimi sem želela ugotoviti ter analizirati, kakšno je otrokovo 

razumevanje prikazovanja prostora pri starosti 5–6 let; s kakšnimi težavami se srečujejo otroci 

pri izdelavi in branju makete; ugotoviti napredek otrok pri razumevanju in uporabi izrazov za 

opisovanje položaja predmetov v prostoru ter ugotavljanje otrokovega načina reprezentiranja 

prostora, ali gre za topološko reprezentiranje prostora ali evklidsko reprezentiranje.   
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II  TEORETIČNI DEL  

1. ORIENTACIJA  

  

1.1 Opredelitev orientacije  

Beseda orientacija nima enotne opredelitve, saj je v različnih literaturah in virih zapisana na več 

načinov.   

Prosen (1991, str. 3) pravi: »Beseda orientacija izhaja iz latinske besede orient, ki pomeni smer 

(stran) neba, kjer vzhaja Sonce –vzhod. Dobesedno orientacija pomeni določanje nebesne smeri 

po vzhajajočem Soncu, torej vzhodne smeri. Tako pomeni orientacija določanje vsaj ene 

nebesne smeri, s čimer se nato znajdemo na zemljišču ali prostoru. Najbolj splošno pa je 

orientacija določitev našega mesta opazovališča (lege) glede na določene točke, objekte in 

znamenja.«  

V SSKJ-ju (2019) je orientacija zapisana na krajši način, a podobno razložena opredelitvi, ki jo 

Prosen (1991) navaja zgoraj, gre za: »Ugotavljanje svoje lege, svojega položaja glede na 

določene točke, znamenja.«  

V taborniškem priročniku Orientacija (1983) je zapisano: »Orientacija v pravem pomenu 

besede se začne takrat, ko zapustimo kraj stalnega bivanja, ko razgledovanje okrog sebe ni več 

splet priučenih navad in se po terenu ne gibljemo več avtomatično – brez premisleka, saj ga ne 

poznamo. S pomočjo izkušenj, dostopnih podatkov, različnih pojavov in tehničnih 

pripomočkov pa človek obvlada teren, tako da si je stalno na jasnem kje je in ve, kako bo našel 

pot do izbranega cilja.« (Herlec, Šmit, Jankovič, Ž. Š., Pavlovec, str. 3)  

»Orientacija je sposobnost, da se znajdemo na neznanem terenu, pa naj bo to gozd, visokogorje, 

velemesto ali celo notranjost orientacijsko zahtevnega nadzemnega ali podzemnega objekta.« 

(Glavnik in Rotovnik, 2016, str. 186)   

Vsaka definicija opiše orientacijo na svoj način. Gre za določanje, ugotavljanje svoje lege, glede 

na objekte, znamenja, s katerimi si lahko pomagamo na neznanem terenu. Definicija orientacije, 

ki jo opisujeta Glavnik in Rotovnik (2016) povzema najbolj smiselno opredelitev, kajti 

vključuje dve pomembni besedi: sposobnost in znajti se. Kar pomeni, da mora oseba imeti 

sposobnost, da se je zmožna znajti na terenu, ki ji je nepoznan.   
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Orientacija pa ne pomeni samo, da se sami znajdemo na neznanem terenu s pomočjo znamenj 

v naravi, objektov. Vključuje tudi orientacijske pripomočke, s katerimi si lahko pomagamo, če 

jih imamo s seboj. Zato se bom v nadaljevanju osredotočila na različne vrste orientacij, ki jih 

navajata Glavnik in Rotovnik (2016).  

  

1.2 Vrste orientacije  

Glede na način orientiranja delimo orientacijo na dve glavni skupini, in sicer na geografsko 

orientacijo in topografsko orientacijo. Pri geografski orientaciji je ključna določitev smeri neba, 

s pomočjo znamenj v naravi. Pri topografski orientaciji pa določitev položaja osebe glede na 

objekte in relief v okolju (Glavnik in Rotovnik, 2016). Okoliščine in razmere, v katerih se 

znajdemo pri orientaciji, se razlikujejo na vsakem koraku. V tem primeru je pomembna 

iznajdljivost in izkušenost vsakega posameznika. Včasih so nam lahko v pomoč že malenkosti, 

ki pripomorejo k orientaciji. Vsaka orientacija ima svoje značilnosti (prednosti, 

pomanjkljivosti), med seboj pa se razlikujeta po zanesljivosti, uporabnosti ob določenih 

pogojih, v katerih se znajdemo na terenu.  

Vsaki vrsti orientacije bom namenila nekaj besed. Natančneje pa bo razložen sklop topografska 

orientacija, saj se bo empirični del diplomskega dela navezoval ravno na to področje.   

  

1.2.1 Geografska orientacija   

V primeru, kadar nimamo možnosti uporabe kompasa ali drugih pripomočkov za lažje 

orientiranje, moramo izbrati druge postopke (manj zanesljive). Gre za določanje smeri sever– 

jug. Sledenje določeni smeri je za nas koristno, da pridemo iz težavnega položaja (Banqueri, 

1966). Z geografsko orientacijo določamo glavne smeri neba s pomočjo opazovanja sonca, 

nebesnih teles, vplivov narave in človeka. Če določimo sever, so z njim pogojene preostale 

smeri neba (na desni strani je vzhod, na levi zahod in za nami je jug). Podnevi nam je v pomoč 

orientacija z opazovanjem sonca, kar pomeni, da je ob dvanajstih sonce najvišje na nebu in 

takrat je točno na jugu, ob šestih je približno na vzhodu in ob osemnajstih na zahodu (Glavnik 

in Rotovnik, 2016).  

V primeru, da se izgubimo ponoči, nam je v pomoč opazovanje nebesnih teles (zvezd, lune). 

Lega zvezde Severnice je sever in ozvezdje Malega voza. Hitreje jo najdemo s pomočjo  
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Velikega voza, kar pomeni, da nas do zvezde Severnice pripelje petkratna razdalja med 

zadnjimi kolesi Velikega voza. Najzanesljivejša orientacija je Severnica, manj zanesljiva pa 

luna in njeno gibanje v različnih oblikah – mlaj, prvi krajec, polna luna in zadnji krajec (Glavnik 

in Rotovnik, 2016).   

V številnih okoliščinah nam znamenja v naravi pokažejo namig za pravo smer. Pomagajo se 

nam izogniti zapravljanju časa, da bi hodili, se vrteli v krogih. Že namigi drobnih signalov so 

nekakšne oporne točke, s katerimi si lahko pomagamo (Banqueri, 1966).  

Orientacija z opazovanjem vplivov narave veljajo za manj zanesljive vire orientacije. Zato je 

priporočljivo, da za določanje smeri neba vzamemo kombinacijo vsaj treh različnih znamenj, 

npr. gostejše letnice na štorih dreves se nahajajo na severni strani, severna pobočja gora so manj 

poraščena in strmejša, mah raste na severnem delu skal, dreves (Glavnik in Rotovnik, 2016). V 

pomoč so nam tudi krošnje dreves. Njihova oblika nakazuje na bujnost krošnje, kar pomeni, da 

so na južni strani krošnje bujnejše – smer pihanja vetra (Prosen, 1991).   

Pri orientaciji z opazovanjem vplivov človeka, kot. npr. (oddaljenost cestnega in železniškega 

hrupa, združevanje poti, bolj kot smo stran od naselij, se poti razdružujejo, osvetljenost objektov 

v gorah (npr. planinske koče, RTV oddajniki) (Glavnik in Rotovnik, 2016).   

Veščine, ki jih pridobimo z geografsko orientacijo, nam koristijo pri orientaciji, pri kateri niso 

potrebni tehnični pripomočki (kompas, zemljevidi), kar je dovolj za grobo orientacijo. Čeprav 

se je pomen geografske orientacije zmanjšal zaradi orientacijskih pripomočkov (Glavnik in 

Rotovnik, 2016).   

  

1.2.2 Topografska orientacija   
Kristan (1994) pravi, da topografija izhaja iz grške besede in je razdeljena na dva dela. Topos 

pomeni kraj, graphein pa pomeni pisati, risati. Če besedi združimo, gre za pomen krajepisja. V  

SSKJ-ju (2019) je krajepisje razložen kot opis kraja, krajev. Pri natančnem orientiranju 

topografske orientacije je pomemben tako kompas kot tudi topografska karta. Je zahtevnejša 

kot geografska orientacija, saj moramo poznati topografske znake, usvojiti spretnosti pri 

orientiranju kart in uporabo topografskih pripomočkov (Herlec in Šmit, 1983). Pri topografski 

orientaciji je ključni element prepoznati objekte v okolju z objekti na karti (Drab, 2000). Za 

ustrezno branje in interpretiranje zemljevidov je potrebno kartografsko opismenjevanje, ki je 
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pomembno za razvoj osebne prostorske predstave (Hojnik in Hus, 2012). Kako uspešni smo pri 

topografskem opismenjevanju, je odvisno od različnih dejavnikov. Že v zgodnjem otroštvu se 

otrok seznanja s kartografskimi spretnostmi, v kolikšni meri bo otrok deležen topografskega 

opismenjevanja, je odvisno od vrst in raznolikosti otrokovih izkušenj, od kognitivnega nivoja 

in zrelosti ter od kakovosti zemljevidov, pripravljenih za otroke, okoliščin, v katerih jih 

uporabljajo in od zunanjih vzpodbud in podpore razvoja kartografskega razumevanja.«  

»Zemljevid ali geografska karta je pomanjšan in z dogovorjenimi znaki upodobljen prikaz 

zemeljskega površja.« (Leksikoni CZ – geografija, 1977, str. 267) Poznamo jih več vrst 

(samostojni zemljevidi, sistematične zbirke – atlas). Topografski zemljevidi prikazujejo 

podrobnejši del Zemljinega površja (merilo – 1 : 5000 do 1 : 250 000) (Kladnik, 2001).  Načrti 

pa prikazujejo območje ali posamezne predmete praviloma v velikem merilu, različnih 

perspektiv in razrezov ... Načrt območja prikazuje objekte v tlorisu in ne z znaki (Umek, 2001).  

Otroci se sprva seznanijo z načrti in šele kasneje z zemljevidi. Načrti prikazujejo manjša 

območja, mednje uvrščamo npr. načrt igralnice, vrtca, ulice … Z zemljevidi pa se seznanijo, ko 

govorimo o večjih območjih, npr. domači kraj, domača pokrajina (Umek, 2001).  

V nadaljevanju so podrobneje opisani kartografski znaki in orientacijski pripomočki, ki jih 

potrebujemo pri topografski orientaciji.  

  

1.2.2.1 Topografski znaki  

Topografski znaki spominjajo na abecedo. Z njimi si pomagamo pri branju kart. Ni jih potrebno 

poznati na pamet, saj so pojasnjeni v legendi na karti (Glavnik in Rotovnik, 2016). Za uspešno 

orientiranje po karti je potrebno poznati pomen posameznega topografskega znaka in v kakšnih 

barvah se ti pojavljajo. Črna barva označuje zgradbe, ceste, železnice, daljnovode. Vodovja 

(reke, potoki, morja) so prikazana v modri barvi. Prepoznavna barva za neporaščen svet, kot so 

na primer travniki, polja, jase, je bela. Poraščene površine so pobarvane z zeleno, rjava barva 

pa ponazarja izohipse. Med pomembnejše kartografske znake uvrščamo pikasto črno črto, ki 

ponazarja pešpot; črtkasto črno črto, ki prikazuje slabši kolovoz; neprekinjeno črno črto, ki 

označuje boljši kolovoz; dvojno črno črto, ki ponazarja cesto; modro debelo piko z »repkom«, 

ki prikazuje studenec; zelene obrobljene krogce, ki označujejo drevesa (Kristan, 1994).  
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1.2.2.2 Orientacijski pripomočki  

Med orientacijske pripomočke uvrščamo kompas, višinomer, svetilko in v zadnjem času vse 

bolj GPS sprejemnik (ang. Global Positioning System, v nadaljevanju bom uporabljala le 

kratico GPS), kar pomeni sistem globalnega določanja položaja, krajše rečeno satelitska 

navigacija (Sever, 2009). Zelo popularne so zapestne ure, ki vključujejo hkrati tudi elektronski 

kompas, višinomer in GPS sprejemnik. Funkcija takšnih naprav je predvsem v natančnosti 

prikazovanja našega gibanja. Poleg prednosti imajo tudi pomanjkljivosti, zlasti zaradi praznih 

baterij. Med osnovni pripomoček uvrščamo kompas, s katerim določimo strani neba. Ima prosto 

vrtečo se magnetno iglo, ki določa sever. Obstaja več vrst kompasov, a za najpreprostejšega 

velja kompas na ploščici. Osnovni deli tega so limb, podstavek, magnetna igla, tekočina, ki 

preprečuje tresljaje in omogoča hitrejše umirjanje magnetne igle (Glavnik in Rotovnik, 2016).  

Kot drugi pripomoček za lažjo orientacijo je višinomer, ki določa nadmorsko višino na podlagi 

merjenega zračnega tlaka. Pomembno je vedeti, kdaj tlak pada in kdaj narašča, saj se tlak z 

višino spreminja. Višje kot smo zračni tlak pada počasi, pri manjših višinah pa hitro. Pri morski 

gladini je zračni tlak 1013 hPa (1013 mbar). Na vsakih 100 metrov višine pa tlak upada za 

približno 10 mbar. Zračni tlak ni zgolj odvisen le od nadmorske višine, ampak nanj vplivajo 

tudi vremenski vzroki, sunki vetra, temperatura zraka in temperatura višinomera. Boljši kot je 

višinomer, bolj je natančen, saj je pri slabših višinomerih problem občutljivost na temperaturo. 

Poznamo mehanske (zanesljivejši) in digitalne višinomere. Digitalni višinomer ima eno izmed 

funkcij zapestne ure, poleg tega pa vključuje še štoparico, termometer, seštevanje vzponov, 

spustov ... Slabost tega je izrabljena baterija, saj je s tem zmanjšana natančnost meritev (Glavnik 

in Rotovnik, 2016).  

Zlasti pri nočni orientaciji štejemo kot del obvezne opreme čelno svetilko, saj je najbolj 

funkcionalna, zato da imamo prosti še obe roki, v eni držimo kompas, v drugi karto (Glavnik 

in Rotovnik, 2016). 

 

2.  PROSTORSKE  PREDSTAVE  PRI  PREDŠOLSKEM 

OTROKU         

Pri razvoju prostorskih predstav so pomembne otrokove sposobnosti in spretnosti, ki se sprva 

navezujejo na njihovo telo, koordinacijo telesa navzven, šele nato se razširijo v bližnje, 

oddaljene prostore. Pri tem sta ključni dve prostorski sposobnosti: prostorska orientacija in 

prostorska vizualizacija. Orientacija pomeni sposobnost orientirati se na podlagi lastnega 
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položaja glede na postavitev predmetov v prostoru in smer premikanja, kamor smo namenjeni. 

Prostorska vizualizacija pomeni obrat slike v naših mislih (Clements, 1998). Temelji na 

razumevanju  dvo- ali trodimenzionalnih objektov, npr. rotacije predmeta (Labinowicz, 1989).  

Primer prostorske vizualizacije je mreža kocke (2D) in že sestavljene kocke (3D) (Diezmann, 

Lawrie, 2009).  

  

2.1 Stopnje razvoja prostorskih predstav po Jeanu Piagetu  

Stopnje razvoja prostorskih predstav, ki jih navaja Piaget, so senzomotorična, 

predoperacionalna stopnja in konkretne ter formalne operacije.   

V senzorično stopnjo je otrok vključen prvi dve leti svojega življenja. Okoli 1. leta otrok začne 

dojemati stalnost predmetov zunaj svoje zaznave. Zanjo je značilna zmožnost orientiranja v 

domačem okolju – dom, dvorišče (Labinowicz, 1989).  Za predoperacionalno stopnjo je 

značilno obdobje od drugega do sedmega leta. Glavna lastnost te stopnje je egocentrizem. 

Otroci se niso sposobni vživeti v drugega (kako drugi vidijo isti predmet, le iz drugega zornega 

kota). Pri štirih, petih letih so otroci zmožni sami prehoditi pot, ki jo vsakodnevno prehodijo 

(npr. pot do vrtca), niso pa sposobni predstaviti poti na reliefu. Pojmovanja otrok naj bi bila na 

tej stopnji že relativna, kajti z vidika izkušenj razmišljajo o prostorskih lokacijah. Izveden je bil 

poskus, v katerem so otroku pokazali dva popolnoma enaka modela vasi in vanj postavili 

deklico. Otrokova naloga je bila, da postavi deklico v drug model vasi. Šestletni otroci so bili 

uspešnejši od štiriletnikov pri upoštevanju razdalj levo – desno, spredaj – zadaj. Ko pa so enega 

izmed modelov vasi obrnili za 180°, so otroci to spremembo zanemarili in postavili deklico v 

prvotni položaj (prav tam). Stopnja konkretnih operacij zavzema obdobje od sedmega do 

enajstega leta (prav tam). V tej stopnji so otroci že zmožni opisati predmet iz različnih zornih 

kotov, kako vidi predmet oseba, ki sedi na drugem koncu (Gardner, 1995). Torej bo objektom 

znal določiti lego in smer, postopno usvaja usklajenost. Zaveda se, da je zemljevid narisan tako, 

kot bi gledal objekte navpično navzdol. Srečujejo se še s težavami, kako narisati risbo prostora 

na papir (Labinowicz, 1989). Stopnjo formalnih operacij otrok doseže po 10. letu starosti. Otrok 

je v tej fazi zmožen narisati načrt v merilih, pri tem uporablja simbole. Piaget pravi, da otroci 

prehajajo med stopnjami različno, nekateri jih usvojijo prej, spet drugi kasneje. Bistvo pa je, da 

morajo usvojiti najprej konkretno operacionalno stopnjo, šele nato lahko preidejo na stopnjo 

formalnih operacij (Labinowicz, 1989).   
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Zgoraj omenjene stopnje niso nepovezane, ampak se v kontinuiranem razvoju prekrivajo 

(Labinowicz, 1989). To pomeni, da so otroci stalno v procesu prehajanja med stopnjami, na 

vsaki od njih pa napredujejo proti značilnemu načinu mišljenja. Vsaka stopnja je izpolnitev 

prejšnje stopnje in začetek nove stopnje, ki vodi do stopnje višje (Labinowicz, 1989).  

Marjanovič Umek (2009) navaja prepoznavnost topološkega prostora v otrokovi risbi po načelu 

bližine, načelu ločevanja in načelu reda. Načelo bližine pomeni, da otrok predmete, ki so si v 

realnosti medsebojno blizu, tako tudi nariše, vendar mu pri tem ni pomembna velikost 

predmetov. Načelo ločevanja prikaže tisto, kar je znotraj nečesa (npr. nos, usta so znotraj glave). 

Načelo reda pa opisuje primer, da otrok zgoraj nariše oblak, spodaj drevo. Pri tem ne upošteva 

prvin globine in skladnosti. Ko pogledamo otroško risbo, je prostor dober pokazatelj, na kateri 

razvojni ravni je njegova risba. Otrok prostora ne prikazuje na risbi vedno na način, kot ga vidi, 

saj si ustvarja prostor po svoji miselni predstavi.    

  

2.1.1 Raziskave s področja razumevanja prostora predšolskih otrok  

Nekatere raziskave so potrdile, da so otroci sposobni reševanja nalog s stopnje konkretnih 

operacij tudi že v predoperativnem obdobju, vendar jim je potrebno naloge prilagoditi. Hergan 

(2013, str. 57) je zapisal: »Razmeroma počasen razvoj otrok na tem področju je posledica 

dejstva, da sposobnost branja zemljevidov zahteva premik od egocentričnega in topološkega 

prostora k zrelejšemu evklidskemu prostoru, ki naj bi se zgodil približno v desetem letu 

starosti.« Različne raziskave so pokazale, da se lahko otroci že v predšolski dobi seznanijo z 

zemljevidi, vendar morajo biti ti prilagojeni otrokovim socialnim, čustvenim in psihofizičnim 

značilnostim. Med enostavne zemljevide uvrščamo, npr. razporeditev sadja na stojnici (Umek, 

2001).   

Pri otroku se razvija sposobnost orientiranja postopoma (Potočnik, 2008). Za otroke stare tri 

leta je značilno, da se v prostoru znajdejo, kar pomeni, da pot, ki so jo prehodili, znajo ponoviti. 

Pred vstopom v šolo so otroci zmožni uporabe preprostih zemljevidov. Pri prostorskih odnosih 

se otroci srečujejo s težavami o oddaljenosti predmetov (podcenjevanje, precenjevanje razdalj) 

(Gardner, 1995). Otroci predmete, ki so bližje, vidijo večje, oddaljeni predmeti pa se jim zdijo 

manjši. Npr. že ponazoritev poti od doma do vrtca bodo otroci prikazali večje tisto, kar jim je 

bližje, ljubše, čeprav gre v resnici za bolj oddaljene stvari (Toličič in Smiljanić, 1979).  
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Številni dokazi (Uttal, 2000) so pokazali, da uporaba zemljevidov pri otroku preoblikuje 

razumevanje prostora. Uttal (2000) predstavlja rezultate raziskave, ki pokažejo, da so otroci 

okrog 3. leta starosti že razumeli nekatere povezave med zemljevidom in prostorom. Pri otrocih, 

starih 3–5 let, nastopijo težave z usvajanjem zapletenosti podatkov zemljevida (otrokova 

nezmožnost razlikovanja lokacije predmetov v prostoru na osnovi lokacije objektov na 

zemljevidu).   

  

2.2 Razvoj prostorske orientacije  

Pri prostorski orientaciji ločimo: orientacijo na sebi, orientacijo na drugem in orientacijo v 

prostoru. Orientacija na sebi pomeni, da se otrok zna orientirati na svojem telesu (Pavlin, 2006). 

Pri orientaciji, ki je vezana na druge in predmete je potrebno prepoznati lego (prednja, zadnja, 

leva, desna, zgornja in spodnja stran). Za to vrsto orientacije je značilno, da se razvije najkasneje 

do 8. leta otrokove starosti. Pri orientaciji glede na drugega se otroci srečujejo z največ 

težavami, saj težko razumejo, da je otrokova leva stran, na isti strani kot desna stran drugega 

otroka (prav tam, 2006). Pri orientaciji v prostoru so pomembni orientacijski izrazi, ki jih mora 

za dobro orientacijo poznati vsak otrok (levo, desno, zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, pred, za, 

nad, pod, v, izza, v sredini, znotraj in zunaj) (prav tam, 2006). Ko govorimo o orientaciji na 

listu, je pogojeno poznavanje strani: na sredini, levo, desno ...  Z orientacijo na listu se srečujejo 

zlasti otroci v šoli – pravilna smer pisanja, branja (prav tam, 2006).  

Pomembno področje v predšolskem obdobju je tudi orientacija v prostoru. Otroka spodbujamo, 

da se orientira v prostoru, najprej gleda sebe, nato gleda na druge osebe, tudi predmete, kasneje 

pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami. Pri tem uporablja izraze, kot so: 

proti, nad, na, levo, desno, zgoraj, spodaj, skozi in v (Hodnik Čadež, 2002:34).  

Otrok začne raziskovati prostor že zelo zgodaj, sprva ga opazuje, intenzivnejše raziskovanje se 

prične, ko se otrok premika po prostoru. Otrok se orientacijskih izrazov ne more naučiti sam, 

lahko pa mu pri tem pomagamo mi. Sprva se jih uči od ljudi, ki te izraze uporabljajo, nato otrok 

pokaže razumevanje teh, v zadnji fazi pa jih otrok uporablja sam. S poslušanjem navodil in 

premikanjem po prostoru, otroka učimo orientacije v prostoru. Otroci slišijo izraze za 

opisovanje položaja predmetov že od malih nog. Pri tem je pomembno izražanje odraslih 

(Kroflič, idr. 2001).  
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Pojma levo in desno uvrščamo med zahtevnejša pojma. Dovzetnost otrok za učenje je različno. 

Nekateri otroci bodo pojma najprej razlikovali na sebi, spet drugim se je sprva lažje orientirati 

v prostoru, zavili bodo po hodniku desno ali levo, ne bodo pa znali dvigniti desne ali leve roke. 

Sčasoma se otrok razvija v dojemanju perspektive. Sprva misli, da vsi vidijo isto, kar vidi on. 

Ne razmišlja pa, kaj vidi prijatelj, ki sedi na drugi strani vrtiljaka. Otrok mora opazovati svet z 

različnih pogledov in položajev. Pomembno je, da opazuje okolico z glavo navzdol, z žabje 

perspektive (Kroflič idr., 2001). 

 

Otroci pojem prostora dojemajo v treh stopnjah. Prva se imenuje zaznavno-gibalno obdobje, v 

katerem otrok prostor dojema zlasti egocentrično – orientacija v prostoru glede na svoje telo 

(spredaj, zadaj, leva roka, desna noga …). Druga stopnja je predoperativna, ki se nanaša na 

predmete, npr. desno od okna. Na tej stopnji so otroci sposobni branja enostavnih načrtov (npr. 

sestaviti avto iz lego kock). Zadnje obdobje pa nastopi med 6. in 9. letom, ko so se otroci 

sposobni orientirati na podlagi preprostih zemljevidov in lastnih prostorskih predstav. Imajo že 

občutek oddaljenosti predmetov drug od drugega (Nemec in Kranjc, 2017).  

Orientacija in gibanje sta vzajemna pojma, saj otrok z gibanjem spoznava okolico, lastnosti 

prostora. Kadar otroka preko igre seznanjamo z izrazi opisovanja njegovega gibanja v prostoru, 

jih otrok lažje razume in usvoji (Praček, 2011).  

  

2.3 Razvoj otroške risbe in prikaz prostora v njej   

Marjanovič Umek (2009) je zapisala, da otrokov razvoj otroške risbe poteka v treh stopnjah: 

predshematska stopnja, shematska stopnja in realistična stopnja. V predshematsko stopnjo 

uvrščamo otroke stare 3–6 let. Imajo značilnosti simbolnega risanja.  Kar pomeni, da je zanjo 

značilno risanje enostavnih shem. Na risalni površini jih prikažejo v neustreznih odnosih, kot 

da bi bile na listu razporejene brez kakršnega koli reda in smisla.   

Za otroke, ki so mlajši, je značilno, da predmete razporedijo po celotni risalni površini. Ne 

upoštevajo ali je smer risanja vertikalna ali horizontalna. Značilno je risanje predmetov eden 

ob drugem. Predshematska stopnja simbolnega risanja ima prvine topološkega prostora 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001).  
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To obdobje vključuje značilnosti risanja po vsem papirju. Hiše so v zraku, rože lebdijo med 

hišami, živali ne stojijo na tleh, temveč so narisane v zraku. Proti koncu petega leta je otrok 

zmožen risanja predmetov na spodnji črti. Z zapolnitvijo lista na ploskvi pa otrok nariše še 

predmete v ozadju, ki nakazujejo na »ploskovno risbo«. Ploskovna risba je prehod na shematsko 

stopnjo risanja (Pogačnik-Toličič, 1986).  

Nadaljnja stopnja predshemastskega simbolnega risanja je shematska stopnja, značilna za 

otroke stare od 6 do 9 let. Otrok vse bolj riše, kar vidi (t.i. vizualni realizem). Pri tej stopnji gre 

za celovitost otroške risbe, kar pomeni, da otrok prikaže že več dogajanja z več prvinami, večjo 

povezanost elementov (npr. človek, ki teče). Prostor si otrok na risalni površini razdeli na več 

smiselnih delov. Pri tem si pomaga z vodoravnimi črtami: zgornji, spodnji in srednji del, v 

katere nariše različne prvine. Npr. spodaj nariše travo, zgoraj sonce, v sredini človeka, hišo, 

drevo … Takšno dojemanje otrokovega prostora na risalni površini lahko poimenujemo 

evklidsko predstavljanje prostora. Otrok v prostor vnaša ustrezne oblike, razmerja, v različnih 

perspektivah riše predmete (Marjanovič Umek, 2009).   

Zadnjo stopnjo imenujejo realistična stopnja. Zanjo je značilno risanje predmetov, ki ustrezajo 

velikosti, globini, perspektivi, sorazmerju. Značilna je za otroke v obdobju od devetih do 

enajstih let. Na tej stopnji so otroci zelo kritični do svojih izdelkov in risalno površino pogosto 

popravljajo in jo dopolnjujejo (Marjanovič Umek, 2009).  

Otrok postopoma osvaja perspektivno risanje. Risbo sestavlja v celoto, opušča pa risanje 

posameznih delov. Motive skuša upodobiti čimbolj realne. Risbe otrok se razlikujejo od 

motivacije, ročnih spretnosti, zaznavanja in mišljenja posameznika … (Gerlovič in Gregorač, 

1968).   

  

3. ORIENTACIJA V KURIKULUMU ZA VRTCE   

  

3.1 Cilji  

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 44) sta zapisana naslednja matematična cilja, ki se nanašata 

na orientacijo:  

– otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost; 
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– otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj,  

 zgoraj, spodaj, levo, desno …) in se nauči orientacije v prostoru.  

  

3.2 Primeri dejavnosti v povezavi z orientacijo v prostoru za 1. starostno 

obdobje (od 1. do 3. leta)   

Kurikul za vrtce (1999, str. 46) navaja primere dejavnosti v povezavi z orientacijo za otroke 

stare od 1–3 let, na podlagi katerih vzgojitelji otrokom približajo pojem orientacija in jih 

bogatijo v tovrstnih izkušnjah, pri katerih otrok:  

– raziskuje svojo orientacijo in vso stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere lahko  

 zleze, podhode, predore, luknje in se pogovarja o tem, kje je kaj opazil;  

– se postavlja v razne položaje in opazuje okolje z visokega tobogana, z vzpetine, hriba,  

 ko leži pod posteljo ali omaro, ima na razpolago veliko ogledalo, kjer se vidi v celoti,  

 pleše v škatli in na odprtem, hodi po označeni poti, po labirintu v snegu;  

– opazuje, kaj je zunaj in kaj znotraj, daje stvari noter in ven iz škatel s pokrovi, skriva  

 stvari in jih išče;  

– ob vsakdanjem gibanju po vrtcu se uči pojma levo in desno in enostavne orientacije v  

 prostoru;  

– na svojem telesu se uči pojme levo in desno, spodaj, zgoraj, zadaj in spredaj;  

– shranjuje igrače v zaboje, škatle, vreče košare itn. (zaboj za lego kocke, škatla za lesene

 kocke, košara za punčke in polica za avtomobile).  

  

3.3 Primeri dejavnosti v povezavi z orientacijo v prostoru za 2. starostno 

obdobje (od 3. do 6. leta)  

Poleg vseh zgoraj naštetih dejavnosti, navaja Kurikulum za vrtce (1999, str. 49) še naslednje 

primere dejavnosti za 2. starostno obdobje, in sicer:  

– otrok opazuje, kje ležijo druge stavbe glede na vrtec, riše načrte po svoji zamisli, po  

 predlogah in po spominu, izdeluje makete stavb in okolice, se igra z zemljevidom;  

– se igra igre navodil, kjer mora vnaprej premisliti, kam bo vrstnika poslal (naprej, levo,  

 za klopjo, desno), da bo prišel na zamišljeni cilj.  
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III  EMPIRIČNI DEL  

4. OPREDELITEV PROBLEMA  

V predšolskem obdobju so otroci najbolj dojemljivi za učenje, pridobivanje novih informacij. 

Kar pomeni, da vse to vpliva na otrokov nadaljnji razvoj. V tem obdobju otrok spoznava svet 

okoli sebe, je aktivni raziskovalec, si pridobiva novih izkušenj. Govorimo o orientaciji, ki je 

ključnega pomena, da znamo ugotoviti in določiti, na katerem mestu se nahajamo ter v katero 

smer se moramo usmeriti. Otrok si s pridobivanjem izkušenj oblikuje izraze za opisovanje 

položajev predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se 

nauči orientacije v prostoru. Zato je v življenju vsekakor pomembno, da se znamo orientirati na 

različne načine z različnimi orientacijskimi pripomočki (kompas, zemljevid, GPS …).   

Tekom dela v vrtcu sem zaznala, da imajo veliko otrok težave z orientacijo v prostoru, na listu, 

z zamenjevanjem pojmov (npr. leva/desna, pred/za … ). Zato si želim zgoraj omenjeno področje 

v vrtcu podrobneje analizirati, in sicer pri starosti otrok od 5–6 let ugotoviti, kolikšno 

predznanje imajo otroci na področju orientacije. Dejavnosti s področja orientacije v prostoru pa 

mi bodo v pomoč, da ugotovim njihov napredek na tem področju.   

Zanima me predvsem, na kakšen način 5–6 let stari otroci prikazujejo razumevanje prostora, v 

kolikšni meri so sposobni izdelati in brati maketo, s kakšnimi težavami se srečujejo pri tem.  

Zanima me otrokov napredek pri razumevanju in uporabi izrazov za opis položaja predmeta v 

danem prostoru in na podlagi risb ugotoviti, kako izbrana skupina otrok reprezentira  prostor 

na ploskvi: topološko in/ali evklidsko.  

  

4.1 Cilji raziskovanja   

C1: Načrtovati, izvajati in analizirati dejavnosti, s katerimi bodo lahko otroci v starosti 5–6 let 

prikazali razumevanje prostora oz. njegovih zakonitosti.   

C2: Ugotoviti, s kakšnimi težavami se srečujejo pri izdelovanju in branju makete.  

C3: Ugotoviti napredek otrok pri razumevanju in uporabi izrazov za opisovanje položaja 

predmetov v prostoru.  

C4: Ugotoviti, na kakšen način otroci v starosti 5–6 reprezentirajo prostor (topološko ali 

evklidsko).  
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4.2 Raziskovalna metoda  

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja.  

  

4.3 Vzorec  

Dejavnosti sem izvedla v vrtcu Kurirček Logatec (enota Tabor), v skupini Veverice. Vzorec 

raziskave je sestavljalo 21 otrok, starih 5–6 let. V skupini je bilo 9 deklic in 12 dečkov. Za 

izvajanje dejavnosti v skupini in fotografiranje otrok sem pridobila soglasje staršev oziroma 

njihovih skrbnikov.   

  

4.4 Postopek zbiranja in obdelava podatkov  

Raziskava je potekala v štirih korakih:  

1. Načrtovanje, izvajanje in analiziranje projektnega dela za otroke v starosti 5–6 let, ki 

prikazujejo razumevanje prostora.  

2. Ugotavljanje težav, s katerimi se otroci srečujejo pri izdelavi in branju makete.  

3. Ugotavljanje napredka otrok pri razumevanju in uporabi izrazov za opisovanje položaja 

predmetov v prostoru.  

4. Ugotavljanje otrokovega načina reprezentiranja prostora (topološko ali evklidsko).  

 

Podatke sem pridobivala na treh ravneh:   

1. Preverjanje otrokovega predznanja: maketa mesta, opremljanje igralnice po 

navodilih in moja igralnica   

Pri preverjanju otrokovega predznanja sem uporabila za izhodišče (motivacijo) 

pravljico Jakoba in Teje, ki sta se izgubila v mestu. Sledilo je otrokovo branje makete s 

pomočjo figur Jakoba in Teje. Pozorna sem bila na število uporabe izrazov za 

opisovanje položaja predmeta in njihovo pravilnost ter poznavanje pojma orientacije. 

Pri postavitvi predmetov v prostor (škatlo) so jih morali otroci ustrezno postaviti po 

danih navodilih za opisovanje položaja predmetov. Pri tretji dejavnosti »moja igralnica« 
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so se otroci učili razlage makete izdelane igralnice in pri tem uporabljati ustrezne izraze 

za opisovanje položaja predmetov.    

2. Orientacijske igre za boljše poznavanje orientacijskih izrazov – orientacija na 

sebi, na drugem in predmetih, v prostoru in na ploskvi  

S pomočjo izvedenih orientacijskih iger so se otroci seznanjali z orientacijskimi izrazi, 

jih utrjevali, ob tem svoje znanje še nadgrajevali … Pri orientacijskih igrah, vezanih na 

otroka sem ugotavljala poznavanje izrazov, pri čemer so morali otroci pokazati dvig 

leve roke, dotik nosu z desno roko, izteg leve noge naprej, roko za hrbtom, izteg desne 

noge nazaj, roko položeno na kolenih. Pri orientacijskih igri vezana na druge osebe in 

predmete so morali otroci pokazati pravilnost, da se postavi za prijateljev hrbet, pred 

prijatelja, med prijateljeve noge, plosk dlani z določenimi rokami, medvedek med 

njima. Pri orientacijski igri vezani na prostor so otroci opisali, kaj vse vidijo na 

posamezni strani prostora (zgoraj, spodaj, levo, desno, zunaj in notri). Pri orientacijski 

igri vezani na ploskev sem ugotavljala otrokov način reprezentiranja prostora na listu, 

ali gre za evklidski prikaz prostora ali topološki.   

3. Izdelovanje in branje makete  

Na tretji ravni sem ugotavljala napredek otrok pri izdelavi in branju makete, pravilnost 

uporabe orientacijskih izrazov za opisovanje položaja predmeta.   

Na podlagi zgoraj omenjenih dejavnosti sem želela priti do odgovorov in željenih ciljev, 

ki sem si jih zastavila v empiričnem delu. Otroke sem pri dejavnostih opazovala in si 

njihov napredek beležila s pomočjo tabel in dnevniškega zapisa.  

  

5. POTEK RAZISKOVANJA IN INTERPRETACIJA  

V tem poglavju je predstavljenih pet dejavnosti, ki sem jih izvajala za namen otrokovega 

razumevanja prikazovanja prostora pri starosti 5–6 let. Za vsako dejavnost je najprej podan 

potek dela, tej pa sledi interpretacija.  

Pri prvi dejavnosti »maketi mesta« so otroci uporabljali različne orientacijske izraze za 

opisovanje položaja predmeta na maketi mesta. Pri drugi dejavnosti »opremljanju igralnice po 

navodilih« so otroci postavljali predmete po navodilih v kartonasto škatlo – igralnico (v, na, 

pred, za, levo, desno …).  Pri tretji dejavnosti »moji igralnici« so otroci reprezentirali prostor 

na podlagi kartonskih škatlic ter z orientacijskimi izrazi opisovali postavljene predmete v 
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prostor. Pri četrti dejavnosti »orientacijskih igrah« so se seznanjali z orientacijskimi izrazi, jih 

posledično utrjevali in svoje znanje še nadgrajevali. Na koncu je bila za otroke pripravljena 

orientacijska igra vezana na ploskev, kjer je otrok narisal igralnico. Risbe sem analizirala na 

podlagi značilnosti topološkega ali evklidskega prikazovanja prostora. Pri peti dejavnosti, 

maketi sprehoda so otroci s pomočjo ogleda okolice – sprehoda in na podlagi slik izdelali 

maketo iz kartonskih škatlic.    

  

5.1  MAKETA MESTA   

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 1)  

  

Področje: MATEMATIKA  

Globalna cilja:  

– Razvijanje matematičnega mišljenja.  

– Razvijanje matematičnega izražanja.  

Cilja:  

– Otrok uporablja izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.  

– Otrok se seznani z maketo.  

Opis poteka dejavnosti z analizo:   

Na začetku smo se z otroki posedli v jutranji krog. Nato sem otroke motivirala z zgodbico o 

Jakobu in Teji (glej med prilogami), ki sta se izgubila v mestu in jih napeljala na tematiko o 

orientaciji. Namen zgodbe je izhodišče za nadaljnje delo. Zatem sem jih povabila k maketi 

mesta (predhodno narejena) in podala primer opisovanja poti do njune mamice.   

»Jakob in Teja sta v nakupovalnem centru. Ko gresta iz nakupovalnega centra, odideta na 

travnik, nadaljujeta čez most. Gresta po poti ob mehanični delavnici, hodita med modrim 

avtomobilom in dvema hišama, nadaljujeta ob gasilskem domu, ob hišah. Prideta do železniške 

postaje in se odpravita skozi železniški vhod. Gresta ob rumeni hiši, spet gresta čez most. Hodita 

med hišami in na koncu prideta na policijsko postajo, kjer ju čaka mamica«.  
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Sledilo je posameznikovo pripovedovanje poti, njihove opise sem si zabeležila v tabelo pri 

čemer sem bila pozorna na število različnosti orientacijskih izrazov, ki so jih uporabili otroci.   

  

 

  Odgovori otrok  

Otrok 1  Jakob in Teja sta v trgovini, gresta na travnik 

in gresta iz travnika, čez most, mimo 

gasilnega doma, delavnice, mimo zelene, bele 

hiše, skozi tunel, mimo rumene hiše, gresta na 

most, mimo hiš do policijske postaje.   

Otrok 2  Jakob in Teja sta v mestu, gresta do mamice. 

Sta šla na travnik, čez reko, mimo gasilnega 

doma, sta pri delavnici, gresta mimo hiš, skozi 

železniško postajo, mimo hiše, mimo potoka, 

mimo hiš do mamice na policijsko postajo.  

Otrok 3  Jakob in Teja gresta do mami, na pašnik sta 

prišla, po mostu, gresta po vasi, pod tunel, 

mimo hiše, spet po mostu, sta pri hiši, najdeta 

mamico.  

Otrok 4  Teja in Jakob gresta h konjičku, ki je travo. 

Gresta čez most, kjer je voda. Tukaj je 

gasilska postaja, gresta proti tunelu, kjer vlak 

vozi. Gresta proti rumeni, rdeči, modri, zeleni 

hiši, gresta mimo, prideta do policijske 

postaje.   

Otrok 5  Jakob in Teja sta v trgovini, prišla sta na 

travnik, šla na most, mimo hiš gasilcev in 

popravljalcev. Zdaj sta pri dveh hišicah in 

zdaj na lokomotivski postaji, pa na mostu in 

pri hišicah in na policijski postaji.   
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Otrok 6    

 

  

Teja in Jakob sta pri nakupovalnem centru, šla 

sta mimo parka, mimo reke pa gasilske 

postaje, mimo hiš, mimo železniške, mimo 

reke, mimo hiš in pol k mami.   

Otrok 7 Jakob in Teja sta v nakupovalnem centru, na 

travniku pri konjičku, pri gasilskem domu, 

mimo hiš. Zdaj sta pri delavnici, pri hišah, 

gresta skozi luknjo, spet sta pri hišah, gresta 

skozi most, pri hišah, sta pri mamici na 

policijski postaji. 

Otrok 8  Jakob in Teja sta pri trgovini, gresta iz 

trgovine, do konjička, čez most, sta pri 

mehaniku, gresta čez tunel, sta pri mostu, 

gresta čez most, ob hišah, na policijsko 

postajo.  

Otrok 9  Teja in Jakob sta v nakupovalnem centru, 

prišla na travnik, na gasilski dom, mimo 

mehanika, prišla na postajo, k čakaš vlak, sta 

na mostu, zdaj med hišami in sta na policijski 

postaji.  

Otrok 10  Jakob in Teja sta v trgovini, gresta na travnik, 

okoli delavnice do mehanika, sta pri hišah, 

gresta zdaj tam k je postaja, na reko, sta pri 

hiškah, pri policijski postaji.   

Otrok 11  Jakob in Teja sta v trgovini, zdaj sta pri 

konjičku, pri gasilski postaji, pri delavnici, pri 

zeleni in beli hiši, zdaj sta pri vlaku, pri mostu, 

pri hiši, prišla do mamice.  

Otrok 12  Jakob in Teja sta v centru, zraven konjička, 

gresta na reko, na gasilsko postajo, gresta 

pogledat hiške, vlak, gresta zraven hiške, šla 

sta na reko, zraven hišk, na policijsko postajo.  
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Otrok 13    Jakob in Teja sta šla naravnost, šla čez 

travnik, čez reko, gresta na pot do vlaka, sta 

pri hišah, prišla do postaje, do rumene hiše, 

čez reko, tukaj so še enkrat hiške, do 

policijske postaje do mami.   

Otrok 14  Jakob in Teja sta v trgovini, gresta tukaj trava, 

po mostu, gresta tukaj, gresta not tukaj, čez 

most, tukaj do mamice.  

Otrok 15  Jakob in Teja gresta na travnik, gresta čez 

reko, v gasilski dom, na mehanično delavnico, 

na vlak, čez reko, čez hiške h mami.  

Otrok 16  Teja in Jakob sta v trgovini, hodita po mestu, 

sta prišla do travnika, gresta okrog mosta, sta 

pri gasilskem domu, gresta do hiše, do vlaka, 

sta pri hiši, sta spet pri mostu, sta pri hišah, 

gresta do policijske postaje.  

Otrok 17  Jakob in Teja sta v Merkatorju, gresta h konju, 

pod most, okoli delavnice, gresta h vlaku, 

skozi vlak, gresta h eni hiški, pod most, pod 

hiškam in h mamici.  

Otrok 18  Jakob in Teja sta v trgovini, gresta do 

konjička, gresta do mosta, gresta čez, gresta 

na potko in še naprej, mimo dveh hiš, skozi 

tam, kjer je vlak, mimo še ene hiške, naprej 

spet čez most, mimo hišk, pride do policijske 

postaje.  

Otrok 19  Teja in Jakob sta pri nakupovalnem centru, sta 

pri ljudeh, sta pri konju, gresta čez most, 

mimo gasilske postaje, mimo hiš, okoli 

mehanične delavnice, mimo zelene in bele 

hiše, gresta noter na železniško, okoli ene 

hiše, gresta na most, mimo hiš, mimo 

policijske postaje in sta pri mamici.  
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Otrok 20  Jakob in Teja sta v nakupovalnem centru, 

gresta iz nakupovalnega centra. Gresta po  

 potki do konjička, čez most, mimo gasilskega 

doma, mimo mehanika, po potki mimo dveh 

hiš, skozi železniško, zavijeta, gresta spet čez 

most, mimo hiš, prideta do mamice, ki je na 

policiji.   

Otrok 21  Jakob in Teja sta v trgovini, gresta do mamice. 

Gresta mimo mostu, mimo gasilca, mimo 

delavca, mimo hiš, pod vlak, mimo mostu, sta 

pri hišah, sta pri policijski postaji pri mamici.  

     Tabela 1: Otrokovo opisovanje poti ob maketi mesta 

  

  

 
   Slika 1: Pripovedovanje pravljice o Jakobu in Teji (motivacija za nadaljnje delo) 
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      Slika 2: Maketa mesta 

 

 

 
     Slika 3: Opis poti po maketi       Slika 4: Opis poti po maketi  

  

Pri otrokovem pripovedovanju sem bila predvsem pozorna na število uporabe izrazov za 

opisovanje danega položaja osebe – Jakoba in Teje ter njihovo ustreznost in raznolikost.  
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Otroci so figuri Jakoba in Teje prijeli pri nakupovalnem centru in se z njima pomikali po 

označeni poti in jo ob tem opisovali.   

Možnosti za pripovedovanje opisa poti je več:  

V nakupovalnem centru  

IZ nakupovalnega centra, PRED nakupovalnim centrom  

NA travnik  

ČEZ most, NA most, POD most  

OB mehanični delavnici  

OB modrem avtomobilu, hišah, MED modrim avtomobilom in dvema hišama  

OB gasilnem domu  

OB dveh hišah  

SKOZI železniški vhod, NA železniško postajo, ZA železniško postajo  

OB hiši  

MED hišami, OB hišah  

NA policijski postaji   

Zato sem jim pomagala s stavkom: »Jakob in Teja sta v nakupovalnem centru, kam bosta odšla 

sedaj?« Med opisovanjem poti, so potrebovali nekaj spodbud, usmeritev, podvprašanj. Tabela 

1 nakazuje na posameznikovo pripovedovanje poti in število uporabljenih orientacijskih 

izrazov. Iz njihovih odgovorov je razvidno, da so bili največkrat uporabljeni osnovni izrazi za 

opisovanje predmetov sledeči: kar 30-krat se je pojavil predlog na, takoj za njim predlog čez, 

ki se je pojavil 12-krat, predlog v je bil uporabljen 9-krat, skozi in pod sta bila uporabljena 

4krat. Prav tako pa so otroci omenili še predloge kot so ven, ob in med, uporabljeni samo 1-

krat.  

Iz otrokovih opisov je razvidno, da so otroci največkrat uporabili predloge na, čez, v, kar gre 

lahko za pogostost uporabljenih predlogov doma, v vrtcu. Opaziti je, da so otroci nekaterim 

predlogom pripisali napačen pomen (npr. čez hiše, pod vlak). V spodnji tabeli (2) pa sem želela 

ugotoviti, koliko različnih predlogov so otroci uporabili pri opisovanju poti.   
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Število različnih uporabljenih 

orientacijskih izrazov  

Število otrok  

Nič orientacijskih izrazov   1  

En orientacijski izraz   3  

Dva orientacijska izraza  9  

Trije orientacijski izrazi  4  

Štirje orientacijski izrazi  3  

Pet orientacijskih izrazov  1  

Šest orientacijskih izrazov  0  

    Tabela 2: Količina različno uporabljenih orientacijskih izrazov 

V tabeli je prikazano število različno uporabljenih orientacijskih izrazov pri opisovanju poti in 

število otrok, ki so jih uporabili. Ugotovimo lahko, da le en otrok ni uporabil nobenega 

predloga. Trije otroci so uporabili en predlog. Devet otrok je uporabilo dva predloga pri 

opisovanju poti. Štirje otroci so uporabili tri predloge. Le en otrok je uporabil pet predlogov. 

Več kot šest predlogov pa ni uspelo uporabiti nobenemu otroku.    

V njihovih odgovorih ni zaslediti naslednjih predlogov: pred, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, 

levo in desno. Zasledila sem, da sta predloga pod in čez nekajkrat uporabljena v napačnem 

kontekstu. Npr.: Na maketi je bilo vidno, da je nad reko narejen most, preko katerega lahko 

stopita Jakob in Teja. Vendar sta dva izmed otrok dejala: »pod most, pod hiškam, pod tunel, 

pod vlak.« Predlog čez pa je bil uporabljen v kontekstu: »čez hiše«. Pri otrocih sta bili 

najpogosteje uporabljeni besedi mimo in pri (npr. pri hišah, pri mostu, pri delavnici, pri mamici 

…) ter mimo (npr. mimo zelene hiše, mimo parka, mimo železniške …). Otroci so si pri 

opisovanju poti pomagali tudi z besedami kot so proti, do, po, okoli, okrog. Glede na to, da sta 

bila izraza mimo in pri najpogosteje uporabljena, lahko ugotovim, da otrok s tem nakazuje na 

spremembo smeri, torej »zavije«. Pri tem pa ne uporabi izraza za levo in desno. Otrokovi opisi 

nakazujejo, da ne temeljijo na karakteristikah evklidskega prostora, kjer sta pomembna metrika 

(razdalje) in smer. Torej gre pri otrocih za značilnosti topološkega prostora.    

Na koncu sem otrokom zastavila še tri vprašanja, ki so vezana na orientacijo (preverjanje 

otrokovega predznanja):  

1. Skupaj z mamico in očkom se odpravite v mesto, kjer zagledate objokanega otroka, ki 

se je izgubil.   
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Kako bi pomagal izgubljenemu otroku?   

2. S starši se odpravite na sprehod, vendar se na poti izgubite in se znoči.  

Kateri pripomočki bi bili v pomoč, če bi jih vzeli s seboj?  

3. Kaj pomeni beseda orientacija?   

  

  Kako bi pomagal izgubljenemu otroku?  

Otrok 1  Peljala bi ga do mamice in očka.  

Otrok 2  Poklical bi mami in atija, da bi poiskali 

njegovo mamico.  

Otrok 3  Z mamico bi šli do njega, ga vprašala, če 

pozna številko od mami, drugače bi našli pa 

pot do njegovega doma.  

Otrok 4  Šli bi poiskat njegovo mamico. Če ne pa bi 

povprašala drugega.  

Otrok 5  Pomagal bi mu poiskat njegovo hišo.  

Otrok 6  Peljala bi ga k mamici, jo poiskala.  

Otrok 7  Njegovo mamico bi poiskala.  

Otrok 8   Gasilci bi mu pomagali.  

Otrok 9  Z njim bi šla poiskat mamico, povedal bi mi 

kakšna je, da bi jo našla.  

Otrok 10  Poiskala bi njegovo mamico.  

Otrok 11  Prišel bi do njega in poiskala mamico.   

Otrok 12  Našla pot do njegove mamice ali pa šla na 

policijsko postajo.  

Otrok 13  Prijel bi ga za roko, povedal bi, kje je doma in 

šla.  

Otrok 14  Za roko bi ga prijel in peljal domov.  

Otrok 15  Vprašal bi ga, kje je videl nazadnje mamico in 

pomagal pridit do tja ali pa poklical policijo.  

Otrok 16  Šli bi poiskat starša.  

Otrok 17  Skupaj s starši bi ga poiskal.   

Otrok 18  Z mamico bi šla pomagat poiskat starša.  

Otrok 19  Šla bi na policijsko postajo.  
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Otrok 20   Odpeljala bi ga domov.  

Otrok 21  Z nami bi šel domov in poklicali policijo.  

     Tabela 3: Odgovori otrok o pomoči izgubljenega otroka 

 

  Kateri pripomočki bi bili v pomoč, če bi jih 

vzeli s seboj? 

Otrok 1  Lučko, zemljevid.  

Otrok 2  S telefonom, z zemljevidom.  

Otrok 3  Zemljevid, kompas, lučko.  

Otrok 4  Svetilko, telefon (pokaže, kje stojiš).  

Otrok 5  Luči, daljnogled.  

Otrok 6  Daljnogled.  

Otrok 7  Telefon, zemljevid.  

Otrok 8   Luč.  

Otrok 9  Svetilko, rezervno lučko, zemljevid (vse 

pokaže).  

Otrok 10  Lučko, kuža, ker zavoha vse sledi in ti pokaže 

pot domov.  

Otrok 11  Lučko, zemljevid.  

Otrok 12  Lučko, uro, kompas.  

Otrok 13  Lučko, table.  

Otrok 14  Uro, kompas.  

Otrok 15  Lučko, zemljevid, kompas, spomin.   

Otrok 16  Lučko, kompas, telefon (ima zemljevid).  

Otrok 17  Lučko.  

Otrok 18  Uro.   

Otrok 19  Zemljevid.  

Otrok 20   Telefon.  

Otrok 21  Lučko, zemljevid.  

     Tabela 4: Odgovori otrok o orientacijskih pripomočkih 
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  Kaj pomeni beseda orientacija?  

Otrok 1  Ne vem.  

Otrok 2  Ne vem.  

Otrok 3  Ne vem.  

Otrok 4  Da se znajdemo.  

Otrok 5  Ne vem.  

Otrok 6  Ne vem.  

Otrok 7  Da se znajdemo, če se zgubimo v gozdu 

(zemljevid).  

Otrok 8   Ne vem.  

Otrok 9  Ne vem.  

Otrok 10  Ne vem.  

Otrok 11  Ne vem.  

Otrok 12  Ne vem.  

Otrok 13  Ne vem.  

Otrok 14  Da pogledamo na zemljevid, kompas, da 

pogledaš, kam greš.  

Otrok 15  Ne vem.  

Otrok 16  Ne vem.  

Otrok 17  Da bi pomislil, kje sem, vzel zemljevid in 

pogledal, kam moram iti.   

Otrok 18  Da vemo, kam moramo it.  

Otrok 19  Ne vem.  

Otrok 20   Da pogledaš na telefon, kje si.   

Otrok 21  Ne vem.  

     Tabela 5: Odgovori otrok o pomenu orientacije 

Pri vprašanju, kako bi pomagal izgubljenemu otroku, je največ otrok odgovorilo, da bi ga prijeli 

za roko in ga odpeljali poiskat njegovo mamico, starša. Iz razpredelnice je razvidno, da bi kar 

šestnajst otrok predlagalo samostojno pomoč. Otrok sicer ne razmišlja in ne ve, kje se nahajajo 

starši izgubljenega otroka, a o tem ne razmišlja, ko bi jim ponudil pomoč. Pet otrok pa bi 

poklicalo pomoč drugega (gasilci, policisti).   
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Na vprašanje, kateri pripomočki bi nam bili v pomoč oziroma katere pripomočke bi morali vzeti 

s seboj, v primeru, da bi se izgubili, so otroci podali več možnih odgovorov. Med njimi je bila 

največkrat omenjena lučka, ki naj bi jo morali imeti pri sebi, teh je bilo kar 14 odgovorov. Sledil 

mu je odgovor zemljevid (10 krat), pri petih otrocih je bil omenjen tudi telefon, na katerem 

imamo zemljevid, pri štirih otrocih pa kompas. Trije otroci so omenili, da bi nam prišla v pomoč 

ura, dva otroka pa daljnogled. Na podlagi otrokovih odgovor je razbrati, da otroci poznajo le 

nekatere orientacijske pripomočke. Med njimi je najpogostejša lučka (svetilka), telefon, 

zemljevid ter kompas.    

Na koncu je sledilo vprašanje, kaj pomeni beseda orientacija oziroma kaj pomeni, da se znamo 

orientirati. Opaziti je, da so otroci razumeli in posledično znali pripeljati figuri do cilja in pri 

tem uporabljati orientacijske izraze, čeprav v majhnem številu uporabe orientacijskih izrazov. 

Torej otroci pojem orientacije razumejo, temveč ga ne znajo ubesediti oziroma razložiti njen 

pomen. Od 21 otrok je le 6 otrok znalo obrazložiti, kaj opredeljuje beseda orientacija. Njihovi 

odgovori so bili, da se znajdemo, če se zgubimo v gozdu (zemljevid); da pogledamo na 

zemljevid, kompas, da pogledaš, kam greš; da bi pomislil, kje sem, vzel zemljevid in pogledal, 

kam moram iti; da pogledaš na telefon, kje si; da vemo, kam moramo iti. Preostali otroci niso 

vedeli, kaj ta beseda opredeljuje.   

S temi vprašanji sem želela preveriti otrokovo predznanje o poimenovanju orientacije, kar 

pomeni, da otroci še ne vedo veliko o dani besedi in o pripomočkih, ki jih pri tem uporabljamo.  

  

5.2 OPREMLJANJE IGRALNICE PO NAVODILIH  

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 2)  

  

Področje: MATEMATIKA  

Globalni cilj:  

– Razvijanje matematičnega mišljenja.  

 

Cilji:  

– Otrok pridobiva izkušnje z orientiranjem v prostoru.  

– Otrok ustrezno postavi predmete po navodilih danih izrazov za opisovanje položaja 

predmetov (v, na, pred, za, levo, desno…).  
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Opis poteka dejavnosti z analizo:   

Vsakega otroka povabim k sebi, kjer imam pripravljeno kartonsko škatlo (prikaz igralnice), 

njihova naloga je, da poimenovane predmete postavijo v prostor igralnice po naslednjih 

navodilih in s pomočjo tabel zabeležim pravilno umestitev danih predmetov.  

– Na sredino igralnice postavi mizo.  

– Zelen stol položi na levo stran mize. – Moder stol na desno stran mize.  

– Preprogo daj pod mizo.  

– Na steno pritrdi okno.  

– Pred oknom je vzgojiteljica.  

– Za modrim stolom je gasilni avto.  

– Predalnik je ob vzgojiteljici.  

– Omara je ob prazni steni.  

– Ura visi na steni med predalnikom in regalom knjig.  

– Pod zelen stol postavi lesen zabojnik.  

– V zabojnik položi balon.  

– Barvice položi na mizo.  

  

Navodilo  Da  Ne  

Na sredino igralnice postavi 

mizo.  

21  0  

Zelen stol položi na levo stran 

mize.  

10  11  

Moder stol na desno stran 

mize.  

10  11  

Preprogo daj pod mizo.  21  0  

Na steno pritrdi okno.  21  0  

Pred oknom je vzgojiteljica.   16  5  

Za modrim stolom je gasilni 

avto.  

12  9  

Predalnik je ob vzgojiteljici.  21  0  

Omara je ob prazni steni.  11  10  
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Ura visi na steni med 

predalnikom in regalom 

knjig.  

9  12  

Pod zelen stol postavi lesen 

zabojnik.   

21  0  

V zabojnik položi balon.  21  0  

Barvice položi na mizo.  21  0  

     Tabela 6: Pravilna umestitev predmetov po navodilih 

 

 

 

      Slika 5: Oprema v igralnici 

Pri izvrševanju navodil uporabljenih izrazov za postavljanje predmetov v kartonsko škatlo 

(igralnica) so bili ti različno pravilno umeščeni. Pri navodilih: na sredino igralnice postavi mizo, 

preprogo daj pod mizo, na steno pritrdi okno, predalnik je ob vzgojiteljici, v zabojnik položi 

balon in barvice daj na mizo, otroci niso imeli nikakršnih težav, saj sklepam, da so ti predlogi 

pri otrocih največkrat uporabljeni in so jih že usvojili. Največ težav so imeli pri predlogih med, 

pred, za in menjavanju pojma leva, desna. Pri navodilu zelen stol položi na levo stran mize, ga 

je deset otrok pravilno umestilo, ostalih enajst otrok pa je pojem leva zamenjalo z desno stranjo.  

Enako se je zgodilo pri navodilu, moder stol položi na desno stran mize. Pred oknom je 

vzgojiteljica je pet otrok imelo težave, ostalih šestnajst otrok je vzgojiteljico umestilo pravilno.  



Pontar, N. (2020). Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

-31-  

Navodilo, za modrim stolom je gasilni avto, se je devet otrok zmotilo in gasilni avto položila 

pod oziroma ob moder stol, namesto za, preostanek otrok je navodilo pravilno izvedla. Pri 

navodilu omaro postavi ob prazno steno, je deset otrok ni pravilno umestilo. S kompleksnejšim 

navodilom so imeli otroci največ težav, in sicer kar dvanajst otrok ni ure obesilo med predalnik 

in regal knjig. Kar je več kot polovica otrok. Pri tej dejavnosti sem želela ugotoviti, na kakšen 

način se otroci znajdejo s ploskovnimi objekti (2D) za predstavitev odnosov v prostoru, vendar 

je bila mogoče ta dejavnost za otroke nekoliko zavajajoča za nadaljnjo dejavnost. Pri predlogih 

na, pod, v, ob (primer: predalnik je ob vzgojiteljici) ni nobeden izmed otrok napačno umestil 

predmet v prostor. Največ težav so imeli z zamenjevanjem pojma leva, desna, pred, med in ob 

(primer: omara je ob prazni steni) ter predlogoma pred in za, saj gre pri otrocih za oteženo 

predstavljivost. Pri predlogu ob lahko sklepam, da sta otroke zmotili besedi prazna stena. 

Otrokom ni bilo pomembno, da je povsem prazna stena. Iz primera predalnik je ob vzgojiteljici 

so ga vsi otroci pravilno umestili, kar pomeni, da so otroci razumejo pomen predloga ob.  

  

5.3 MOJA IGRALNICA  

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 3)  

  

Področje: MATEMATIKA  

Globalna cilja:   

– Razvijanje matematičnega izražanja.  

– Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

Cilji:  

– Otrok ustrezno postavi predmete po navodilih danih izrazov za opisovanje položaja 

predmetov (v, na, pred, za, levo, desno …).  

– Otrok spoznava prostor, njegove meje, notranjost.  

– Otrok se uči pripovedovati o izdelani maketi igralnice.  

Opis poteka dejavnosti z analizo:   

Otroci se poljubno razdelijo v skupine, in sicer v vsaki skupini so štirje otroci. Skupina prejme 

eno veliko kartonsko škatlo in na voljo imajo majhne škatlice. Njihova naloga je z opazovanjem 
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in z dogovarjanjem s preostalimi člani skupine ustvariti igralnico. Dogovoriti se morajo, kaj vse 

bo prisotno v njihovi igralnici in kam bodo postavili stvari, ki jih bodo umestili v prostor.  

Po dogovoru otroci prejmejo še lepilo, škarje. Otroci so si sprva vzeli čas za razmislek. Med 

samim izdelovanjem igralnice so bili zelo ustvarjalni, z idejami vsakega posameznika so se med 

seboj dogovarjali, kaj vse bodo imeli v prostoru, koliko stvari, na katero mesto bodo postavili 

posamezen predmet, itd. Po končani izvedbi dejavnosti je vsaka skupina prinesla svojo igralnico 

in odgovorila na dve vprašanji: »Naštejte, kaj vse ste postavili v igralnico, ki ste jo izdelali iz 

škatlic?« in »Kje v igralnici stojijo posamezne stvari, predmeti?«  

Vsak otrok je v skupini ob naštevanju in opisovanju imel besedo. Pri naštevanju, kaj vse so 

postavili v igralnico niso imeli težav. Našteli so vse od oken, miz, sedežne, balkonskih vrat, 

preprog, stolov, omar, kotička, predalnikov, table, omar z igračami. Vse našteto imajo ti otroci 

v svoji igralnici. Ob naštevanju in opisovanju predmetov v njej so kazali po maketi narejene 

igralnice. Ustavilo se je pri drugem vprašanju, ko so morali opisati položaj predmeta v prostoru.  

Zato sem otroke spodbujala s podvprašanji, kje je miza? Kaj je na sredini igralnice? Kaj vse ste 

postavili ob levo stran stene, kaj ob desno stran stene? Kaj je pred oknom? Itd. … Otroci so z 

veseljem pripovedovali, opisovali, naštevali, niso mogli počakati na sogovornika, ker so imeli 

toliko za povedati.   

  

 

      Slika 6: Igralnica prve skupine 

Prva skupina otrok je odgovorila, da imajo v igralnici mizo s pladnjem in lončkom, okna na 

prepih, omare, mize, omaro z igračami, stole, sedežno, ležalnike, vrata, tablo in kotiček. Nato 

so opisali, kje se nahajajo posamezne stvari, predmeti. Povedali so: »Ležalniki so v omari, v 

kotu imamo za pit, v predalniku so knjige, gor so okna, tukaj vmes je prostor, kjer lahko gremo 

v kotiček ali pa iz kotička, predal za avtomobilčke, na levi strani stene je omara z igračami, 
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klima, na desni strani je omara koder imata vidve noter stvari.« Elementi, ki so jih otroci 

prikazali s škatlicami v igralnici makete, se nahajajo tudi v dejanski igralnici. Pri prvi skupini 

otrok temelji reprezentacija posameznih objektov v 3D prikazu, le za prikaz oken so uporabili 

ploskovni prikaz (2D).   

 

 
      Slika 7: Igralnica druge skupine 

Otroci iz druge skupine so v svojo igralnico umestili stole, mize, preproge, kavč, omara za 

igrače, okna, ležalnike. Ob tem pa povedali: »Naša igralnica ima ob desni steni omaro za igrače, 

na levi strani stene so vrata, okna, ležalniki, na desni strani je kavč, pred oknom so stoli, mize, 

pred mizo stoli.« Otroci so v maketo igralnice umestili vse elemente, ki so jih otroci opazili v 

njihovi igralnici. Druga skupina otrok nakazuje na reprezentacijo večine ploskovnih elementov 

(2D), le omare so prikazane s škatlicami v 3D.   

  

 

      Slika 8: Igralnica tretje skupine 

Otroci iz tretje skupine so povedali, da je v njihovi igralnici zid, omare za igrače, TV, predalniki, 

preproga, velik predal za igrače, okna. Pri podrobnejšem opisu dejali: »TV leži zgoraj na steni, 
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koš je postavljen za vogalom, preproga leži na sredini igralnice, na levi strani so omare, na tleh 

je preproga, na desni strani so predalniki, okna. Tretja skupina je uporabila prikaz elementov 

obojega. Za preprogo in TV so uporabili 2D prikaz. V 3D pa so prikazali omare za igrače, 

predalnike. Otroci so v primerjavi z dejansko igralnico v maketo igralnice umestili še dva 

dodatna elementa, TV in preprogo. Opaziti je podobnosti med igralnicama prve in tretje skupine 

glede prikaza elementov v prostoru (2D in 3D). Pri prvi maketi so otroci vključili večje število 

elementov vse od mize, stolov, sedežne garniture, ležalnikov, vrat, table in kotička.   

  

  

      Slika 9: Igralnica četrte skupine 

Četrta skupina otrok je v svojo igralnico umestila preprogo, mize, stole, omare, okno, vrata za 

na balkon, ležalnike. Opisali so: »Velika okna so na steni, preproga je na tleh, na sredini balkona 

so vrata, omara je zraven ležalnikov, na levi strani je miza in zraven mize so stoli«. Za četrto 

skupino otrok lahko rečem, da je reprezentacija objektov povsem v 2D prikazu, od stolov, omar, 

ležalnikov, miz … Opaziti je podobnosti med drugo in četrto skupino pri izdelani maketi 

prikaza igralnice, in sicer pri maketi njunih skupin prevladuje 2D prikaz. Dejanski elementi v 

igralnici so bili prav tako vključeni v maketi igralnice. Obe skupini sta vključili enake elemente, 

vse od stolov, mize, preproge, omar, ležalnikov. Druga skupina je omenila še kavč in okna, 

medtem ko je četrta skupina umestila v maketo še vrata za na balkon.   

  

5.4 ORIENTACIJSKE IGRE  

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 4)  

  

Področje: MATEMATIKA 
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Globalna cilja:   

– Razvijanje matematičnega mišljenja.  

– Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

Cilji:  

– Otrok ustrezno odreagira po navodilih danih izrazov za opisovanje položaja predmetov 

(v, na, pred, za, levo, desno …).  

– Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.  

– Otrok se uči pripovedovati o narisani igralnici na listu.  

Opis poteka dejavnosti z analizo:   

Na hodniku imam pripravljene dejavnosti za izboljšanje poznavanja orientacijskih izrazov 

(dejavnosti vezane na sebe, druge, prostor). Na koncu je za otroke pripravljena orientacijska 

igra vezana na ploskev. Vsak otrok prejme svinčnik in list papirja, na katerega nariše igralnico. 

Prva dejavnost je vezana na otroka samega. Njegova naloga je pravilno reagiranje opisa 

položaja telesa:  

– Dvig leve roke.  

– Dotik nosu z desno roko.  

– Izteg leve noge naprej.  

– Roka za hrbtom.  

– Izteg desne noge nazaj.  

– Položi roke na kolena.  

– Roko položi na stol.  

Otroci pri prvi dejavnosti, orientacijska dejavnost vezana na sebe, niso imeli nikakršnih težav s 

predlogoma na in za. Pri navodilih dvig leve roke se je napačno odzvalo le pet otrok, ostalih 

sedemnajst je dvignilo pravilno roko. Pri navodilu dotakni se nosu z desno roko, iztegni desno 

nogo nazaj in levo nogo naprej, se je prav tako zmotilo le pet otrok. Še vedno so prisotne težave 

s pojmoma leva in desna. Če primerjam rezultate z začetnimi dejavnostmi, je opaziti napredek 

pri ločevanju teh dveh smeri. Od enaindvajsetih otrok, ima le še pet otrok težave pri ločevanju 

smeri.   

Pri dejavnosti, ki je bila vezana na drugega, delo v paru, sta si otroka med seboj pomagala, se 

opominjala. Pri dveh dečkih je bilo to še posebej opaziti. Pri navodilu postavi se med 
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prijateljeve noge, je bil zelo zanimiv dialog med njima. Deček 1 je dejal: »Pejt uspodi ane?«, ta 

pa mu je odgovoril: »Ja, pa kako naj grem vmes.« Deček 1 mu pravi: »Ja, kako, lej noge sem 

raztegnil, zdaj lahko greš.« Prav tako je bilo slišati pri določevanju leve/desne roke. Deček 1 je 

dvignil desno roko, vendar deček 2 je dvignil enako roko na enaki strani, ta ga je opozoril, da 

roki ne moreta biti na enaki strani z enakim imenom. Pri dveh deklicah pa je pri napačnem 

dvigu roke, ena izmed deklic opozorila,  ki je vedela, katera roka je prava in njeno roko dvignila. 

Vsi otroci so pravilno reagirali po danih navodilih: postavi se za prijateljev hrbet, postavi  se 

pred prijatelja, postavi se med prijateljeve noge, plosk z dlanmi z določenimi rokami in položita 

medvedka medse.   

Pri orientacijski igri vezani na prostor sem vsakega otroka povabila na hodnik. Otrok se je 

usedel na stol, njegova naloga pa je bila, da mi opiše stvari, ki jih vidi na posamezni strani 

hodnika. Kaj vidi zgoraj, kaj vidi na tleh, pred seboj, za hrbtom, na svoji levi strani, zunaj in 

kaj znotraj prostora, jaz pa sem si v tabelo zapisovala stvari, ki jih otrok opazi na danih straneh 

in posledično ugotavljala, ali loči dane izraze za orientacijo v prostoru. Opazila sem, da je bila 

količina uporabe stvari, ki so jih opazili različna. Nekateri so našteli več stvari, spet drugi manj.  

Pri orientacijski dejavnosti, ki je bila vezana na prostor otroci niso imeli več težav s pojmom 

leva stran, kajti pri dejavnosti, ki je bila vezana na samega sebe, sem otroke ob koncu popravila, 

jim povedala, katera je leva in katera desna stran. Z večkratnimi ponovitvami so otroci prišli do 

zadanega cilja, brez menjavanja strani.   

Pri zadnji dejavnosti, orientacijski igri vezani na ploskev, je vsak otrok narisal igralnico, v kateri 

se nahaja. Vsi otroci so imeli možnost pokomentirati svoje risbe, kaj vse so narisali. Risbe sem 

analizirala na podlagi značilnosti, s katerimi sem se seznanila tekom pisanja teoretičnega 

diplomskega dela. S pomočjo značilnosti predsmehatske stopnje in shematske stopnje sem 

lahko opredelila otrokove risbe, ali imajo te značilnosti topološkega oziroma evklidskega 

prostora. Na podlagi risb je ugotoviti, da je pet otrok uvrščenih v predshematsko stopnjo, kajti 

njihove risbe imajo značilnosti simbolnega risanja (risanje enostavnih shem, predmeti lebdijo 

v zraku in so na papirju razporejeni vsepovsod, brez kakršnega koli reda in smisla, pri tem ni 

videti upoštevanja razdalj, skladnosti, globine – neustrezni odnosi). Ti otroci so se srečevali s 

težavami pri prostorskih odnosih, glede oddaljenosti predmeta – predmeti, ki so jim bili bližje 

so narisali večje, oddaljene predmete pa narisali manjše). Izmed petih otrok sta dva otroka vse 

predmete na risbi narisala enako velike, pa naj bo to koš za smeti, miza, stol, igrače, omara … 

(Glej sliko 10). Pri tem je opaziti tudi načelo ločevanja, kar pomeni, da so predmete, ki so npr. 
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v omari, na policah v predalnikih to tudi narisali (igrače, zvezke). Velike težave so imeli pri 

razporejanju predmetov po načelu reda.  

Risbe trinajstih otrok nakazujejo na prehod na shematsko stopnjo, torej gre za ploskovno risbo.  

Kar pomeni, da je njihova ureditev lista smiselna, predmeti so narisani na spodnji črti (Glej 

sliko 11).  

Peščica otrok, torej štirje otroci, ki so v skupini tudi najstarejši pa že dosegajo začetke 

značilnosti evklidskega prostora, to pomeni, da so na njihovih risbah vidna usklajenost razmerij, 

oblike so ustrezne in pravilno umeščene v prostor, v različnih perspektivah narisani predmeti – 

npr. stranski ris (Glej sliko 12).  

Spodaj so prikazane tri najbolj tipične risbe otrok, ki imajo značilnosti topološkega prostora, 

ploskovne risbe (prehod iz topološkega prikaza prostora na evklidski prikaz prostora) in 

evklidski prostor.   

  

 

     Slika 10: Risba z značilnostmi topološkega prostora 

Glede na teoretična izhodišča ima zgoraj narisana risba značilnosti topološkega prostora, saj 

narisani predmeti (stoli, miza, ura, ležalniki, luči) prikazujejo enostavne sheme; predmeti so 

lebdeči in razporejeni po celotni risalni površini; nepravilno upoštevanje oddaljenosti 

elementov – neustrezni odnosi; bližje predmete (ura) so narisali večje, bolj oddaljene so narisali 

manjše (luč).   
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Na podlagi teoretičnih izhodišč uvrščamo dano sliko med ploskovno risbo. Bistvo ploskovne 

risbe je zmožnost risanja elementov na spodnji črti ter predmeti v ozadju, kar je še ena izmed 

pomembnih značilnosti ploskovne risbe.    

  

 

     Slika 12: Risba z značilnostmi evklidskega prostora 

Narisana risba ima glede na teoretična izhodišča značilnosti evklidskega prostora. Smiselno 

zapolnjen prostor na ploskvi, ustrezna postavitev predmetov. Okna so narisana na zgornjem 

delu lista, na talni črti je postavljena miza, omara, vrata, stola. Upoštevano načelo bližine, bližji  

predmeti narisani večje, bolj oddaljeni pa manjše. Risba ima ustrezne oblike, upoštevana 

razmerja med elementi (oddaljenost oken, bližina mize in stolov). Vnesene različne perspektive 

(stranski ris stola, omara s pripomočki za ustvarjanje).    

  

  

  

  

  

  

  

Slika 11: Ploskovna risba   
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5.5 MAKETA SPREHODA  

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 5)  

  

Področje: MATEMATIKA  

Globalna cilja:   

– Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.  

– Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

Cilji:  

– Otrok uporabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.  

– Otrok spoznava prostor, njegove meje.  

– Otrok se uči pripovedovati, razložiti maketo sprehoda.  

Opis poteka dejavnosti z analizo:   

Z otroki se odpravimo na sprehod od vrtca do Grajskega parka. Med tem otroke opozarjam, da 

opazujejo okolico okoli sebe in si skušajo zapomniti čim več stvari. Posamezne dele poti 

poslikamo, da nam bodo v pomoč pri izdelavi makete sprehoda. Otroke med samim sprehodom 

sprašujem, kam moramo zaviti, kje smo, kaj vidimo na desni strani ceste, kaj na levi. Po prihodu 

nazaj v igralnico, otrokom pokažem slike sprehoda, njihova naloga je razvrstiti slike od vrtca 

do Grajskega parka. Sledi izdelava makete. Sprva otroci narišejo pot, s pomočjo škatlic 

postavijo stavbe, in nato vse to prilepijo na karton. Otroci so bili na sprehodu zelo dobri 

opazovalci, pojma levo in desno jima nista povzročala težav, uporabljali so izraze za opisovanje 

položaja stavb. Otroci so sami predlagali, kateri del poti bomo fotografirali. Po prihodu v vrtec 

sem otrokom fotografije natisnila, ti pa so jih brez kakršnega koli problema razvrstili po vrstnem 

redu, prav tako so jih razvrstili na levo in desno stran. Pri izdelavi makete so imeli nekateri 

otroci težave pot prenesti na papir. Vendar je večina otrok usmerjala preostale otroke, ki so se 

srečevali s težavami (postavitev stavb, razdalje), ti pa so jih upoštevali in jim sledili.   

Otrok 1: »Pa tukaj ne moreš postavit cerkve, a ti ne veš, da je nasproti parka.«  

Otrok 2: »Jaz pa rišem še prehod za pešce, k smo šli prej na drugo stran.«  

Otrok 3: »Ne ni šola tle, če moraš gledat naprej. Tukaj je, na isti strani kot vrtec.«  
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Na karton sem položila samo začetno izhodišče – vrtec, nato sem otrokom pustila, da se sami 

dogovarjajo, rišejo. Najprej so s svinčnikom narisali pot, postavili kartonske škatlice nanj, šele 

na to so jih lahko prilepili z lepilom. Med otroki je bilo na vsake toliko slišati prepir glede 

postavitev. Prišla sem zraven in jim dala le namig in usmeritev, tako so lahko spet delali naprej.  

Celotno površino kartona so otroci zapomnili s postavljanjem škatlic in z risanjem ceste, 

parkirišč, luči itd. Pri postavljanju škatlic so upoštevali tudi velikost stavb, za hiše so uporabili 

manjše škatlice, za vrtec, šolo, cerkev so bile škatlice večje, višje. Iz makete je opaziti tudi 

risanje luči, ki so razporejene ob glavni cesti, tri prehode za pešce, po katerih smo hodili mi. 

Otroci so pri izdelovanju makete upoštevali tudi razdalje med stavbami, v realnosti oddaljene 

stavbe postavili bolj narazen. Pravilno umestili stavbe na karton, tiste, ki so stale na desni strani 

ceste, so jih prilepili na desno stran in obratno. Po izdelani maketi so mi otroci opisovali položaj 

stavb, pri tem uporabljali izraze za opisovanje položaja predmetov, pravilnost teh. Po vseh 

izvedenih dejavnostih se opazi napredek pri končni nalogi makete. Brez težav umestili v prostor 

predmete, vidno je upoštevanje razdalj med njimi, velikosti teh, ki so jih ponazorili s škatlicami, 

razdelili so si ploskev na smiselne dele (zgoraj, spodaj, levo, desno). Otroci so bili zmožni 

prehoditi pot in jo izdelati, predstaviti na maketi. Maketo so izdelali, narisali tako, kot bi objekte 

gledal navpično navzdol. 

 

   

 

Slika 13: Izdelava makete sprehoda 



Pontar, N. (2020). Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

-41-  

                                                                                                                                   

                        

 

 

Slika 14: Maketa sprehoda  
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6. POVZETEK UGOTOVITEV  

V povzetku ugotovitev predstavljam ugotovitve po raziskovalnih vprašanjih, ki so me vodila 

pri raziskovanju orientacije v prostoru pri predšolskih otrocih.   

Na raziskovalno vprašanje, s katerimi težavami se srečujejo otroci pri izdelovanju in branju 

makete, je mogoče zaključiti, da so otroci brez težav umestili v prostor makete dejanske 

predmete s sprehoda, upoštevali razdalje med njimi in njihovo velikostjo. Pravilno so razdelili 

ploskev na levo, desno ter spodnji in zgornji del. Pri izdelavi makete so otroci upoštevali 

metriko (velikostni odnosi, razdalje) in smeri. Reprezentacija posameznih objektov v maketo 

igralnice in maketo sprehoda imajo značilnosti kombinacije 2D in 3D reprezentiranja prostora. 

V primerjavi z branjem začetne makete, kjer so otroci napačno uporabljali izraze za opisovanje 

položaja makete (npr. čez hiše) in pogostost uporabe izrazov mimo, pri, okoli, do, proti, teh 

napak pri opisovanju končne makete ni bilo zaslediti. Lahko sklenem, da so otrokom predhodne 

dejavnosti pripomogle in na podlagi teh so napredovali pri reprezentiranju in razumevanju 

prostora ter pri razumevanju in uporabi orientacijskih pojmov.   

Naslednje raziskovalno vprašanje je bilo, kolikšen je napredek otrok pri razumevanju in uporabi 

izrazov za opisovanje položaja predmetov. Pri prvi dejavnosti »Maketa mesta« je bilo zaslediti, 

da je poznavanje orientacijskih izrazov zelo skromno in površno – najpogosteje so otroci 

uporabljali besedi mimo in pri ter najbolj osnovne orientacijske predloge za opisovanje položaja 

(na, v, pod, čez). Zato se je druga dejavnost »Opremljanje igralnice po navodilih« navezovala 

na preverjanje poznavanja teh izrazov. Pri tej dejavnosti je bilo ugotoviti, da imajo otroci največ 

težav s predlogi za, pred ter s pojmoma levo in desno. S tretjo dejavnostjo »Moja igralnica« in 

četrto dejavnostjo »Orientacijske igre« sem pri otrocih dosegla napredek v razumevanju in 

uporabi izrazov, kar utemeljujem s tem, da otroci niso več zamenjevali pojma leva, desna, 

naučili so se, kaj pomeni zadaj in kaj spredaj ter še bolj utrdili razumevanje in uporabo nekaterih 

drugih izrazov, s katerimi opisujemo razmerja v prostoru.   

Zadnje raziskovalno vprašanje je bilo, kako in na kakšen način otrok reprezentira prostor na 

ploskvi (topološko ali evklidsko). Na osnovi otrokovih risb je razvidno, da je večina otrok na 

prehodu iz predshematske stopnje na shematsko stopnjo (ploskovna risba).  Lahko sklenem, da 

je otrokovo reprezentiranje prostora tako topološko kot evklidsko in za tako majhen vzorec 

otrok ne morem posplošiti, kateri je prevladujoč način reprezentiranja prostora pri predšolskih 

otrocih.    
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IV   ZAKLJUČEK  

V času dela v vrtcu sem opazila, da se otroci srečujejo z zamenjevanjem pojmov leva, desna, 

napačno uporabljajo izraze za opisovanje položaja. Na podlagi tega sem se odločila, da bo moje 

diplomsko delo temeljilo na orientaciji v prostoru v predšolskem obdobju. Z izbrano tematiko 

želim vzgojiteljem prikazati dejavnosti, ideje, ki jih lahko uporabijo pri delu s predšolskimi 

otroki na področju orientacije.  

V diplomskem delu sem se osredotočila na načrtovanje, izvajanje in analiziranje dejavnosti, s 

katerimi lahko otroci v starosti 5–6 let prikažejo razumevanje prostora oz. njegovih zakonitosti. 

Na podlagi izvedenih dejavnosti in analize lahko sklenem, da so otroci svoje znanje nagradili  

in razširili. Še vedno obstajajo odstopanja pri otrocih glede razumevanja prostora, saj je 

otrokovo dojemanje prostora povezano z njegovim kognitivnim razvojem. Po izvedenih 

dejavnostih glede na odzive otrok lahko ugotovim, da so bile dejavnosti primerne njihovi 

starosti. Končne ugotovitve izvedenega projekta nakazujejo, da se je opazil napredek otrok na 

področju orientacije (izboljšana pravilna uporaba orientacijskih izrazov za opisovanje položaja 

predmeta, napredek pri opisovanju, branju makete). S pomočjo dejavnosti so otroci pridobili 

besedni zaklad za opisovanje poti in posledično utrjevali predloge, dobili prostorsko predstavo 

v njem (maketa) in na listu. Poleg novega usvojenega znanja je bil projekt za otroke pomembne 

tudi zaradi njihovega sodelovanja pri skupnih, skupinskih dejavnostih, medsebojnega 

sodelovanja in dogovarjanja, konstruktivnega iskanje rešitev, razvijanja strpnosti in 

spoštljivega odnosa drug do drugega.  

Diplomsko delo bi lahko razširila še s seznanjanjem različnih vrst zemljevidov ter s 

poznavanjem pripomočkov, ki jih potrebujemo za lažjo orientacijo v okolju. Z otroki bi se lahko 

odpravili v naravo in preizkusili orientacijske pripomočke. S preprostimi načrti bi se podali za 

iskanje skritega zaklada. 
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VI PRILOGE  

PRILOGA 1   

MAKETA MESTA  

Področje: MATEMATIKA  

Globalni cilji:  

– Razvijanje matematičnega mišljenja.  

– Razvijanje matematičnega izražanja.  

Cilji:  

– Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.  

– Otrok se seznani z maketo.  

Oblike dela: individualna, skupna  

Metoda dela: metoda pogovora, metoda opisovanja  

Vprašanja za otroke:   

– OPISOVANJE (Kako imenujemo izdelano mesto iz škatlic? Kaj vse prikazuje maketa 

mesta? Kaj je orientacija?)  

– UTEMELJEVANJE (Kaj misliš, katere orientacijske pripomočke bi moral imeti za 

lažjo orientacijo na poti? Zakaj?)  

Materiali in pripomočki: slike zgodbe – Jakob in Teja se izgubita v mestu, maketa mesta 

(plastične hiše, ljudje, stavbe, ograje …)  

Opis dejavnosti:   

Na začetku se z otroki usedemo v jutranji krog, kjer prisluhnejo pripovedovanju zgodbice o 

Jakobu in Teji, ki sta se izgubila v mestu (avtor: Nikita Pontar).   

Jakob in Teja sta bratec in sestrica. Danes sta si za kosilo močno zaželela krompirjeve svaljke 

in omako, vendar mamica nima vedno doma, kar si otroci zaželijo. Zato je predlagala, da se 

skupaj odpravijo v nakupovalni center in kupijo stvari, ki jih potrebujejo za pripravo kosila.  



Pontar, N. (2020). Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

-47-  

Jakob in Teja sta se zavedala, da če želita jesti, kar sta si zamislila, morajo skupaj oditi v 

trgovino. Odpravili so se. Mamica je otroka opozorila, da se jo morata držati, kajti v mestu je 

velika gneča in se lahko kaj hitro izgubita. Teja je pred trgovino opazila velikega klovna, ki je 

imel v roki nešteto balonov. Hitro je prijela Jakoba za roko, ga povlekla stran in stekla do 

klovna, ki je odvihral naravnost proti parku, Jakob in Teja pa za njim. Ko se je klovn ustavil v 

parku, se je Teja takoj spomnila na mamico. Obrnila se je nazaj, ampak mamice ni bilo videti.  

Jakob je začel jokati, saj ga je bilo strah, da je ne bo nikoli več našel. Stekla sta v upanju, da 

bosta našla mamico, saj so se okrog njiju sprehajali sami neznani obrazi. Mimo je prihitela 

prijazna gospa in opazila objokana otroka. Spraševala ju je, kaj se jima je zgodilo. Potolažila 

ju je, da bodo skupaj poiskali njuno mamico …  

Zgodbico o Jakobu in Teji, ki sta se izgubila v mestu pripovedujem ob pomoči slik, ki jih 

pritrjujem v danem zaporedju na steno. Namen zgodbice je motivacija, ki otroke spodbudi 

razmišljati o orientaciji. Zgodba je izhodišče za nadaljnje delo.  Po končanem pripovedovanju 

vsakega otroka posebej povabim k že pripravljeni maketi. Otrokova naloga je pomagati najti 

pot Jakobu in Teji do mamice, ki ju čaka na policijski postaji. Ob tem otrok opisuje pot, kjer 

hodita otroka. Pri otrokovem pripovedovanju sem predvsem pozorna na število uporabe izrazov 

za opisovanje danega položaja osebe – Jakoba in  Teje ter njihova ustreznost in raznolikost 

leteh.   

Na koncu otrokom zastavim še tri vprašanja, ki so vezana na orientacijo (preverjanje otrokovega 

predznanja):   

1. Skupaj z mamico in očkom se odpravite v mesto, kjer zagledate objokanega otroka, ki 

se je izgubil.   

Kako bi pomagal izgubljenemu otroku?   

2. S starši se odpravite na sprehod, vendar se na poti izgubite in se znoči.  

Kateri pripomočki bi bili v pomoč, če bi jih vzeli s seboj?  

3. Kaj pomeni beseda orientacija?   
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PRILOGA 2 

OPREMLJANJE IGRALNICE  

Področje: MATEMATIKA  

Globalni cilj:  

– Razvijanje matematičnega mišljenja.  

Cilji:  

– Otrok pridobiva izkušnje z orientiranjem v prostoru.  

– Otrok ustrezno postavi predmete po navodilih danih izrazov za opisovanje položaja 

predmetov (v, na, pred, za, levo, desno…).  

Oblike dela: individualna  

Metoda dela: metoda praktičnega dela  

Materiali in pripomočki: plastificirani elementi (omara, miza, dvakrat stol, gasilni avto, 

regal s knjigami, predalnik, vzgojiteljica, okno, preproga …), kartonska škatla, tabele za 

označevanje  

Opis dejavnosti:   

Vsakega otroka povabim k sebi, kjer imam pripravljeno kartonsko škatlo (prikaz igralnice), 

njihova naloga je, da poimenovane predmete postavijo v prostor igralnice po naslednjih 

navodilih in s pomočjo tabel beležim pravilno umestitev danih predmetov.  

– Na sredino igralnice postavi mizo.  

– Zelen stol položi na levo stran mize in modrega na desno.  

– Preprogo daj pod mizo in barvice položi na mizo.  

– Na steno pritrdi okno.  

– Pred oknom je vzgojiteljica.  

– Za modrim stolom je gasilni avto.  

– Predalnik je poleg vzgojiteljice.  

– Omara je ob prazni steni.  

– Ura visi na steni med predalnikom in regalom knjig.  

– Pod zelen stol postavi lesen zabojnik in vanj položi balon.  



Pontar, N. (2020). Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

-49-  

PRILOGA 3 

MOJA IGRALNICA  

Področje: MATEMATIKA  

Globalna cilja:   

– Razvijanje matematičnega izražanja.  

– Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

Cilji:  

– Otrok ustrezno postavi predmete po navodilih danih izrazov za opisovanje položaja 

predmetov (v, na, pred, za, levo, desno…).  

– Otrok spoznava prostor, njegove meje, notranjost.  

– Otrok se uči pripovedovati o izdelani maketi igralnice.  

Oblike dela: skupinska  

Metoda dela: metoda praktičnega dela  

Vprašanja za otroke:   

OPISOVANJE (Katere predmete ste umestili v igralnico? Kje stojijo predmeti)   

Materiali in pripomočki: štiri kartonske škatle, majhne škatlice, lepilo, škarje  

Opis dejavnosti:   

Otroci se poljubno razdelijo v skupine, in sicer v vsaki skupini so štirje otroci. Skupina prejme 

eno veliko kartonsko škatlo in na voljo imajo majhne škatlice. Njihova naloga je z opazovanjem 

in z dogovarjanjem s preostalimi člani skupine ustvariti igralnico. Dogovoriti se morajo, kaj vse 

bo prisotno v njihovi igralnici in kam bodo postavili stvari, ki jih bodo umestili v prostor.  

Po dogovoru otroci prejmejo še lepilo, škarje. Po končani dejavnosti posamezni skupini 

zastavim še dve vprašanji, in sicer naštejte »Kaj vse ste postavili v igralnico, ki ste jo izdelali 

iz škatlic?« ter »Kje stojijo stvari v igralnici?« (Otrokom podam primer, npr. pod mizo je 

preproga, ob omari je regal knjig …).   
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PRILOGA 4 

ORIENTACIJSKE IGRE  

Področje: MATEMATIKA  

Globalna cilja:   

– Razvijanje matematičnega mišljenja.  

– Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

Cilji:  

– Otrok ustrezno odreagira po navodilih danih izrazov za opisovanje položaja predmetov 

(v, na, pred, za, levo, desno …).  

– Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.  

– Otrok se uči pripovedovati o narisani igralnici na listu.  

Oblike dela: individualna, v paru  

Metode dela: metoda opazovanja, metoda praktičnega dela  

Materiali in pripomočki: svinčniki, listi, medvedek  

Opis dejavnosti:   

Na hodniku imam pripravljene dejavnosti za izboljšanje poznavanja orientacijskih izrazov 

(dejavnosti vezane na sebe, druge, prostor). Na koncu je za otroke pripravljena orientacijska 

igra vezana na ploskev. Vsak otrok prejme svinčnik in list papirja, na katerega nariše igralnico. 

Prva dejavnost je vezana na otroka samega. Njegova naloga je pravilno reagiranje opisa 

položaja telesa:  

– Dvig leve roke.  

– Dotik nosu z desno roko.  

– Izteg leve noge naprej.  

– Roka za hrbtom.  

– Izteg desne noge nazaj.  

– Položi roke na kolena.  

– Roko položi na stol. 
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Pri dejavnosti, ki je vezana na drugega (delo v paru), je pomembno sodelovanje med seboj po 

navodilih:  

– Postavi se za prijateljev hrbet.  

– Postavi se pred prijatelja.  

– Postavi se med prijateljeve noge.  

– Medvedka položi med vaju.  

Pri dejavnosti vezani na prostor je otrokova naloga opisati, kaj vidi na posamezni strani hodnika. 

Kaj vidi zgoraj, kaj vidi na tleh, pred seboj, za hrbtom, na svoji levi strani, zunaj in kaj znotraj 

prostora.   

Otrokove odgovore si zapisujem v tabele. Pri zadnji dejavnosti, ki je vezana na ploskev, vsak 

otrok nariše s svinčnikom igralnico na papir, po končani dejavnosti vsak otrok pokomentira 

svojo risbo. 

Orientacijska dejavnost vezana na sebe  

  dvig leve 

roke 

dotik 

nosu z 

desno 

roko 

izteg leve 

noge 

naprej 

roka za 

hrbtom 

izteg 

desne 

noge 

nazaj 

položi 

roke na 

kolena 

roko 

položi na 

stol 

Otrok 1   ne  ne  ne  da  da  da  da  

Otrok 2   da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 3  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 4  ne  ne  ne  da  ne  da  da  

Otrok 5  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 6  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 7   ne  ne  ne  da  ne  da  da  

Otrok 8  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 9  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 10  da  da  da  da  da  da  da  
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Otrok 11  ne  ne  ne  da  ne  da  da  

Otrok 12  ne  ne  ne  da  ne  da  da  

Otrok 13  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 14  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 15  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 16  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 17  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 18  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 19  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 20  da  da  da  da  da  da  da  

Otrok 21  da  da  da  da  da  da  da  

  

Orientacijska dejavnost vezana na drugega  

  postavi se 

za 

prijateljev 

hrbet 

postavi se 

pred 

prijatelja 

postavi se 

med 

prijateljeve 

noge 

plosk dlani z 

določenimi 

rokami 

medvedka 

položi med 

vaju 

Otrok 1  da  da  ne  ne  da  

Otrok 2  da  da  da  da  da  

Otrok 3  da  da  da  ne  da  

Otrok 4   da  da  da  da  da  

Otrok 5  da  da  da  da  da  

Otrok 6  da  da  da  da  da  

Otrok 7  da  da  da  da  da  
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Otrok 8  da  da  da  da  da  

Otrok 9  da  da  da  da  da  

Otrok 10   da  da  da  da  da  

Otrok 11  da  da  da  da  da  

Otrok 12  da  da  da  da  da  

Otrok 13  da  da  da  da  da  

Otrok 14  da  da  da  da  da  

Otrok 15  da  da  da  da  da  

Otrok 16  da  da  da  da  da  

Otrok 17  da  da  da  da  da  

Otrok 18  da  da  da  da  da  

Otrok 19  da  da  da  da  da  

Otrok 20  da  da  da  da  da  

Otrok 21   da  da  da  da  da  
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Orientacijska dejavnost vezana na prostor  

  zgoraj  spodaj  pred 

seboj  

za svojim 

hrbtom  

na levi 

strani   

zunaj  notri  

Otrok 1  steno,  

streho,  

luči  

igrače  stole, 

risbice  

vrata, 

sliko 

veverice  

vrata, 

stranišče  

avte,  

kombi  

ne vem, 

lončki, 

igrače, 

omarica  

Otrok 2  strop,  

luči  

črne  

pikice, 

bilibo, 

omare  

slike, 

stole,  

mizo, 

steno  

vrata,  

stekleno 

okno  

vrata  avti,  

cesta,  

drevesa, 

hiše  

igralnica, 

igrače,  

ležalniki, 

omare  

Otrok 3   streha,  

luči  

medo,  

avtomobil 

čki, list  

stoli,  

slike, 

stena  

vrata  vrata,  

stekleno 

okno  

avti,  

parkirišč 

e, trava, 

grmovje  

mize,  

avtomobi 

lčke  

Otrok 4  luč,  

okno, 

streha  

črte, pike, 

listje  

stoli, 

štekarji, 

risbice  

veverica  kljuka  avti, bela 

črta,  

grmovje, 

listi, rože  

škatle,  

kozarčki, 

medo  

Otrok 5  luč, 

stena  

medo, listi  stol,  

miza,  

stena, 

risbice  

vrata  kopalnica  avti,  

trava,  

grmovje. 

drevo  

mize, 

stoli,  

omara  

Otrok 6  luči,  

okna, 

klima  

medved,  

slinček, 

žlička  

stena,  

risbice,  

štekarji, 

vrvico  

vrata, 

veverica  

vrata, 

kopalnica  

avti,  

trava,  

dež, kup 

smeti  

okna,  

igralnice, 

škatle  
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Otrok 7  strop,  

luči, 

okna  

medo,  

omara s  

škatlo, 

bilibo  

miza,  

stoli na 

mizi,  

stena,  

risbice, 

za 

prižgat 

luč  

vrata,  

kljuka od 

vrat  

vrata, 

kopalnica  

avto,  

asfalt,  

bodeče 

rože  

luči,  

stene, 

strop,  

vrata od 

naše sobe  

Otrok 8   luči,  

strop, 

okna  

medo, 

miza,  

kletka za 

kužka  

(igrače)  

risbe,  

stena, 

poličke  

vrata, 

veverica  

vrata, 

kopalnica  

drevesa, 

vrt, rože, 

hiše, avti  

škatle za  

oblačila, 

risbe  

Otrok 9  okna,  

luči, 

strop  

medo,  

kuža  

miza, 

stoli  

vrata  vrata, 

stranišče  

avti,  

drevo  

kozarčki, 

škatle za 

igrače,  

risbice, 

mize, 

stoli  

Otrok 10  streha, 

luč  

igrače  stole  vrata  vrata,  

papirnate 

brisačke  

avto,  

bela črta, 

drevesa  

škatla za 

igrače, 

ograja, 

okna  

Otrok 11  streha,  

luči  

ploščice  stole, 

slike, za 

prižigat 

luči  

vrata  vrata, 

kopalnica  

avti  mize, 

stoli,  

okna, 

omare  
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Otrok 12  luč  medo, 

copati, 

miza  

slike  veverica  kljuka  avto,  

drevo, 

grmovje  

sobe,  

medo,  

lončki, 

miza  

Otrok 13  luč,  

strop, 

okno  

igrače,  

avti  

bilibo,  

omare, 

stoli  

vrata, 

slika 

veverice  

vrata  avta,  

cesta, 

trava, 

drevo  

medo,  

avtomobi 

lčki,  

miza, 

stoli,  

omare, 

bilibo  

Otrok 14  luči, 

stena  

medo, list,  copati, 

stoli, 

pisalo  

vrata  vrata, 

kopalnica  

dojenčki 

na  

sprehod,  

avti, bele 

črte  

škatle,  

kozarci, 

stoli,  

vrata, 

stena  

Otrok 15  okno, 

strop, 

luči  

igrače, 

miza, 

omare  

stoli, 

listje  

vrata  vrata  trava, 

drevo  

risbice, 

škatle, 

mize, 

lončki  

Otrok 16  luči, 

okna  

copati, 

miza, stoli  

risbice, 

vrv, 

stena  

vrata,  vrata,  

kopalnica,  

stekleno 

okno  

bele črte, 

hiše, 

veje, 

trava  

omare, 

risbice, 

mize, 

stoli  

Otrok 17  streha,  

okno  

črne pike, 

črte  

risbice,  

stena, 

list  

papirja, 

miza  

vrata  vrata, 

kopalnica  

avti,  

trava, 

drevje  

omare s  

policami, 

škatle za 

igrače  
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Otrok 18  okno,  

streha, 

luči  

copati,  

mize, stoli, 

bilibo  

risbice,  

stena, 

list  

papirja  

vrata, 

veverica  

vrata, 

umivalniki  

avti, bele  

črte, 

drevesa  

omare, 

ograja, 

predalnik  

Otrok 19  luči, 

strop  

črte  vrv,  

police, 

risbica  

vrata  kopalnica  avti  igralnice, 

vrata,  

omare, 

police  

Otrok 20  streha, 

luči,  

strop, 

klima  

bilibo, list  stena, 

risbice  

vrata  stranišče, 

umivalniki  

avti  omare, 

igralnice  

Otrok 21  luči, 

streha  

črne pikice  risbice, 

stoli, 

miza  

veverica, 

vrata  

kopalnica  avti  omare, 

vrata, 

igrače, 

lončki  

  

  

PRILOGA 5  

MAKETA SPREHODA  

Področje: MATEMATIKA  

Globalni cilj:   

– Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.  

Cilji:  

– Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.  

– Otrok spoznava prostor, njegove meje.  

– Otrok se uči s pomočjo slik sprehoda ustvariti maketo.  

Oblike dela: skupna  
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Metode dela: metoda praktičnega dela, metoda opazovanja  

Vprašanja za otroke:   

- OPISOVANJE (Kaj vidimo na levi/desni strani ceste? Kaj vse boste vključili na 

maketo mesta?)  

- UTEMELJEVANJE (Zakaj si za cerkev uporabil več škatlic kot pri hiši?)  

- RAZŠIRITEV SITUACIJE (Izdelajo maketo sprehoda s pomočjo škatlic.)  

- REPREZENTIRANJE IDEJ (Otroci umestijo, razporedijo slikovno gradivo sprehoda 

na maketo.)  

Materiali in pripomočki: sličice sprehoda, kartonske škatlice, svinčniki, listi, Mekol lepilo, 

čopiči, krožniki  

Opis poteka dejavnosti:   

Z otroki se odpravimo na sprehod od vrtca do Grajskega parka. Med tem otroke opozarjam, da 

opazujejo okolico okoli sebe in si skušajo zapomniti čim več stvari. Posamezne dele poti 

poslikamo, da nam bodo v pomoč pri izdelavi makete sprehoda. Otroke med samim sprehodom 

sprašujem, kam moramo zaviti, kje smo, kaj vidimo na desni strani ceste, kaj na levi. Po prihodu 

nazaj v igralnico, otrokom pokažem slike sprehoda, njihova naloga je razvrstiti slike od vrtca 

do Grajskega parka. Sledi izdelava makete. Tri daljše kartone zlepim skupaj, ob njih se 

razvrstijo otroci. Sprva otroci narišejo pot, s pomočjo škatlic postavijo stavbe, in nato vse to 

prilepijo na podlago. Sledi opisovanje postavljanja stavb.   
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PRILOGA 6  

SOGLASJE STARŠEV  

  

SOGLASJE STARŠEV  

  

  

Podpisani/a _________________________________________________________ soglašam,                                                           

ime in priimek staršev (tiskano)   

da moj otrok  ________________________________ sodeluje v raziskavi za diplomsko delo   

                                                         ime in priimek  

naslovom »Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju«. Prav tako dovoljujem, da se lahko 

pridobljeni podatki in fotografije uporabijo le za namen raziskave v okviru omenjene diplomske 

naloge.  

  

                                                                                                                   Podpis staršev:  

                      

________________________  

  

  



Pontar, N. (2020). Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF.  

-60-  

PRILOGA 7    

OBVESTILO ZA OGLASNO DESKO  

  

  

  

  

  

  

  

Spoštovani starši,  

  

v okviru praktičnega dela diplomske naloge z naslovom »Orientacija v prostoru v predšolskem 

obdobju« je moj cilj načrtovati, izvajati in analizirati projektno delo, v katerem bodo Vaši otroci 

prikazali razumevanje prostora oz. njegovih zakonitosti (branje, izdelovanje načrtov, 

poznavanje kartografskih znakov, reprezentacija prostora, itd). Otroci bodo deležni različnih 

dejavnosti s področja orientacije.  

Pridobljeni podatki otrok bodo anonimni, kar pomeni, da imena Vaših otrok nikjer ne bodo 

objavljena, rezultati pa bodo uporabljeni le za namene raziskave diplomskega dela, za namene 

vzgojno-izobraževalnega procesa.   

Prosim Vas, da s svojim podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka v raziskavi.  

  

Hvala in lep pozdrav, Nikita Pontar   

  


